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سینمای 
حل مسئله

روایت »سیدرسول منفرد« دبیر اجرایی جشنوارۀ مردمی فیلم عامر از چیستی و چرایی جشنوارۀ عامر

ــرای اینکــه بدانیــم جشــنوارۀ عمــار پیشــرفتی داشــته  ب
کــه قــرار بــوده تــا جشــنواره  اســت یــا نــه، بایــد قبلــش بدانیــم 
کجــا بــرود و چــه مأموریتــی داشــته باشــد؛ قــرار بــوده  بــه 
باشــد  معیــاری  ایــن  تــا  کنــد  محقــق  را  هدفــی  چــه  کــه 
بــرای ارزیایــی بهتــر یــا بدتــر. به نظــر مــن ســینمای مردمــی 
کــه مســائل جامعــۀ ایرانــی را  عمــاری، ســینمایی اســت 
می بینــد؛ از آن هــا منصــرف نمی شــود و نســبت بــه آن هــا 
بی اعتنــا و بی خیــال نیســت. آن هــا را طــرح می کنــد؛ امــا 
کــه روشــن گرانه و بــه اصطــاح عمــاری طــرح  دقــت می کنــد 
کنــار آن داشــته های جامعــۀ ایرانــی را می بینــد؛  کنــد و در 
همچنیــن یــادآوری می کنــد  کــه بــا اســتفاده از آن داشــته ها 

کنیــم. مســائل را حــل 

مســئله  حــل   ســینمای  عمــار،  جشــنوارۀ  ســینمای 
اول،  از  عمــار  جشــنوارۀ  هــدف  و  اســت  مفهــوم  ایــن  بــا 
ــه  ک ــی  ــوده اســت. دورۀ اول ــق ســینمای حــل  مســئله ب رون
گرفــت بــه بهانــۀ مســئلۀ فتنــۀ88  جشــنوارۀ عمــار شــکل 
کــه  کــرد. قــرار شــد  گســترش پیــدا  بــود و در اســتمرارش 
مــا مســئله های دیگــر و دغدغه هــای قدیمی مــان را هــم 
کنیــم؛ مثــل اقتصــاد مقاومتــی،  از همیــن طریــق پیگیــری 
کار، مســئلۀ ســبک زندگــی و آســیب های  مســئلۀ فرهنــگ 
اجتماعــی، مســئلۀ بیــداری اســامی و جهانــی. ســینمای 
کلیــدی بــرای حــل این جــور  کــه  جشــنوارۀ عمــار قــرار اســت 
موضوعیــت  خــود،  خــودی  بــه  وگرنــه  باشــد؛  مســائل 
کــه جشــنوارۀ  گفتــه شــده اســت  نــدارد. به صراحــت بارهــا 
عمــار دنبــال هنــر بــرای هنــر و.... نیســت. جشــنوارۀ عمــار 
کــه مســائل را طــرح می کنــد و بــا یــادآوری  جایــی اســت 
کــه جامعــه را متوجــه اســتفاده  داشــته ها ســعی می کنــد 
ــار  ــنوارۀ عم ــد. جش ــائل  کن ــل مس ــرای ح ــته هایش ب از داش
ــوده   همیشــه در طــی ایــن هشــت دوره در همیــن مســیر ب
کــرده ببینــد داشــته های جامعــه ایرانــی برای  اســت. ســعی 
احیــای ســینمای حــل مســئله چــه بــوده اســت. مثــًا از 
همــان دورۀ اول، مســجد را به عنــوان یکــی از داشــته های 
کــه می توانــد محــل نمایــش فیلــم باشــد  جامعــۀ ایرانــی 

ــت. ــرده اس ک ــدا  پی

کــه از همــان اول مــا بــه  یکــی از داشــته های دیگــری 
ــود؛  ــده ب ــد ش ــه تولی ک ــت  ــی اس ــم، فیلم های ــراغش رفتی س
یعنــی همــان دورۀ اول در زمانی کــه فتنــه شــده بــود، ده، 
ــم  ــوع فیل ــن موض ــه در ای ک ــتیم  ــاز داش ــر فیلم س ــت نف بیس
نکــرده  شــروع  صفــر  از  جشــنواره  یعنــی  بودنــد؛  ســاخته 

کــه جشــنواره از نقطــۀ نزدیــک بــه   اســت؛ درســت اســت 
کــرد؛ ولــی از صفــر شــروع نکــرده  اســت. ســعی  مبــدأ شــروع 
کــرد تــا همــان فیلم ســازها را ببینــد و دســت فیلم ســاز را 
منــزل  و  محلــه  دانشــگاه،  مدرســه،  مســجد،  دســت  در 
ــی از  ــم. یک ــش فیل ــل نمای ــوان مح ــذارد؛ به عن ــخصی بگ ش
داشــته های دیگــر جامعــۀ ایرانــی، مردم و مخاطــب بودند. 
می تواند80میلیــون  ســینما  مخاطبــان  کــه  گفتیــم  مــا 
ایرانــی باشــد؛ امــا اآلن ســینمای ایــران در بهتریــن حالــت، 
کــرده  اســت. پــس  بــه 2-3میلیــون محــدود  خــودش را 
کــه باید از آن اســتفاده  78میلیــون داشــتۀ دیگــر هــم داریــم 
کــه چنــد، ده میلیــون نفــر دیگــر  کنیــم و یــا بهتــر بگویــم 
کــه این هــا می تواننــد مخاطــب  در جامعــۀ ایرانــی داریــم 

کنیــم. ســینمای ایــران شــوند و بــه ســینما اضافــه 

اآلن  تــا  اول  دورۀ  از  عمــار  جشــنوارۀ  گــر  ا بنابرایــن 
کــه بتوانــد ایــن داشــته ها  کــرده، ایــن بــوده اســت  کوششــی 
را در مرحلــۀ اول خــوب ببینــد و در مرحلــۀ دوم این هــا را 

بــه کار بگیــرد.

کنــد یعنــی چــه؟« یعنــی ممکن اســت خیلی  »مشــاهده 
کــه از دیــد و چشــم مــا  از ظرفیت هــا و قابلیت هــا باشــند 
افتــاده باشــد. مرحلــۀ بعــد از مشــاهده، به کارگیــری اســت. 
کــن تــا آن  کــه ایــن را دیــدی، یــک ســاختاری تعریــف  حــاال 
کنــی. بعــد از مشــاهده  را بــه کار بگیــری و بتوانــی مشــارکت 
کار، امکانــات و ظرفیت هــای  و به کارگیــری و بــا پیشــرفِت 
گــر بخواهیم پیشــرفت جشــنوارۀ  جدیــد حاصــل می شــود. ا
کــه در این راســتا چقدر  کنیــم، بایــد ببینیــم  عمــار را ارزیابــی 

پیشــرفت داشــته  اســت.

کــه بــه جشــنواره اثــر می دهنــد،  از تعــداد فیلم ســازهایی 
کــه آیــا اعتمادشــان جلــب شــده اســت یــا  می تــوان فهمیــد 
کــه بــا هجــده، نــوزده  کّمــِی جشــنواره از دورۀ اول  نــه. رشــد 
کــرد و مــدام در دوره های بعد حضورشــان بیشــتر  اثــر شــروع 
کــرده  کــه جشــنواره، اعتبــار پیــدا  شــد، نشــان می دهــد 
اســت. مثــًا امســال مــا چندتــا فیلم ســازان دهــۀ هشــتادی 
خیلــی  رویش هــای  مــا«  »فیلــم  بخــش  در  مــا  داشــتیم. 
کارهــای بســیار خوبــی آمــده بــود. افــراد  خوبــی داشــتیم و 
کــه هرســال در  کــرده بودنــد؛ چــه آن بخشــی  زیــادی شــرکت 
ــزار می شــد و چــه آن بخــش ویــژۀ فراخــوان  »فیلــم مــا« برگ

کــه امســال تشــکیل شــده اســت. »اولیــن درآمــد« 

امســال در حــوزۀ اصــاح ظرفیــت آموزشــِی فیلم ســازان 

کوشــش هایی شــد. یک مقــدار  جبهــۀ فرهنگــی انقــاب، 
کار  ــا نبــود؛ بلکــه  کار م ــر شــد. ایــن  کار بهت ــت  نظــم و جدّی
آموزشــی  دورۀ  کــه  بــود  ســینمایی  مدرســۀ  بچه هــای 
کردنــد. دورۀ آموزشــی  ویــژۀ فیلم ســازان داســتانی برگــزار 
ــد و  ــزار ش ــطین برگ ــینما فلس ــم در س ــور ه ــازان آمات فیلم س

ایــن هــم بهتــر از ســال های قبــل بــود.

در  می کنــد،  اول  درجــۀ  در  عمــار  جشــنوارۀ  کــه  کاری 
کــرده اســت تــا ادبیــات  ســطح رســانه ای  اســت و ســعی 
کنــد. مثــًا  ســینمای مردمــی را در حــوزۀ رســانه تثبیــت 
کــه بــا همیــن  کــران مردمــی، چیــزی اســت  واژه ای مثــل ا
گرچــه  گرفــت. ا کران هــای مردمــی جشــنوارۀ عمــار شــکل  ا
کننــد؛  کــه اســتفاده های دیگــری از آن  اآلن ممکــن اســت 
کــران مردمــی بــا جشــنوارۀ عمــار درهم تنیــده اســت.  ولــی ا

فراخــوان جشــنواره تقریبــًا اوایــل مهــر منتشــر شــد و در 
هفــت »موضــوع« و پنــج »بخــش« از تولیدکننــدگان دعــوت 
کننــد. ثبت نــام به انجــام  کــه آثــار خودشــان را ارســال  کردیــم 
رســید و تــا اواخــر آذر مــاه ثبت نــام داشــتیم. قاعدتــًا بایــد 
بعــد از اینکــه اثــر دریافــت شــد، بازبینــی اولیــه انجــام شــود 
آثــار  بازبینــی  بــرای  ببینــد(  را  کار  آن،  انتخــاب  )هیئــت 
کیفیــت بازبینی هــا باالتــر رود؛  کردیــم تــا  امســال، مــا ســعی 
متناســب بــا اینکــه وارد دورۀ هشــتم جشــنواره می شــویم و 
ــرای  ــاب ب ــًا در هیئــت انتخ ــته ایم. مث گذش ــم  از دورۀ هفت
کیفیــت دقــت، یــک هیئــت انتخــاب دانشــجویی  افزایــش 
کردیــم؛ یــک جمــع چنــد، ده نفــره از دانشــجوهای  اضافــه 
کمک  دانشــگاه تهــران و شهرســتان ها به مــا در بازبینی آثار 
کنــارش از حضــور یک ســری پیشکســوت ها هــم  کردنــد. در 
کردیــم؛ حتــی برخــی از داوران  بــرای بازبینــی آثــار اســتفاده 
پیشکســوت ادوار عمــار، امســال در بازبینــی آثــار حضــور 
کارشناســی  کردنــد و نظــرات  کمک هــای خوبــی  داشــتند و 
کــه شــاید به درســتی بــه بخش  کارهایــی  داشــتند. خیلــی از 
هیئــت  حضــور  همیــن  مدیــون  کــرد،  پیــدا  راه  مســابقه 
هیئــت  اعضــای  تعــداد  بــود.  پیشکســوت  انتخاب هــای 
ــاالی  ــًا خیلــی از فیلم هــا را ب ــم؛ مث کردی انتخــاب را بیشــتر 
ده، پانــزده نفــر دیــده بودنــد. خاصــۀ بازبینی هــا انجــام 

شــد و ســپس آثــار بخــش مســابقه اعــام شــد.

کــه از  کارهــا ایــن بــوده اســت  کًا در همــۀ  نگــرش مــا 
داشــته های جامعــۀ ایرانــی بــرای ارتقــای ســینمای حــل 

کنیــم. مســئله اســتفاده 
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روز هشتم سینمافلسطین

محمدفیلی)بازیگر( حسینامیرعبداللهیانمدیرکلاموربینالمللمجلسشورایاسالمی

درحاشیهاجرایسرود اجرایسرود

مردمدرسینمانادرطالبزاده،محمدحسیننیرومند،محسنمومنیومحمدحسینبدری

کرانمردمی غرفها درحاشیه
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ل با  جدا
سینمای مسئولیت گریز

سخرنانی استاد حسن رحیم پور ازغدی در هشتمین جشنواره مردمی فیلم عامر

گــزارش عمــار فیلــم، »حســن رحیم پــور ازغــدی« در  بــه 
سلســله جلســات ســخنرانی هشــتمین جشــنوارۀ مردمــی 
موضوعــات  اهمیــت  نســبت  درخصــوص  عمــار  فیلــم 
ــا مســائل اجتمــاع و دغدغه هــای  طــرح شــده در ســینما ب
گفــت: »چنــد درصــد از حجــم ســینما و تئاتــر  مخاطــب 
و چنــد درصــد از موضوعــات مطــرح شــده در آن بــا چــه 
اهمیتــی بــه چنــد درصــد از مخاطبــان اختصــاص پیــدا 
کــه بخــش  می کنــد؟ معمــواًل ایــن واقعیــت واضــح اســت 
اعظــم هنــر مــا در حول وحــوش ســینما دچــار محدودیــت 
ــه لحــاظ اهمیــت، اغلــب مســائل  ــه ب ک در چرخــش اســت 
درجــۀ اول مــردم ایــن جامعــه نیســت و مخاطبــش هــم 
مخاطــب خــاص و بــاذوق خاصــی اســت؛ چنانکــه بعضــی 
می گوینــد شــبه »بــورژوا«  از نــوع شــهری و از نــوع غــرب زده 

اســت. 

اولویت های جامعه در سینما 
کیــد می کنــم؛ چــون مخاطــب  بــر روی واژۀ غــرب زده تأ
توازنــی  و  اســت  مشــخص  خــودش  بــا  تکلیفــش  غــرب 
شــکلی  بــه  زندگــی اش  ســبک  دارد.  را  خــودش  نــوع  از 
کــرده  گــردش  ســامان یافته و در ایــن 200ســال یک جــوری 
کپــی زدن پیــش  اســت؛ امــا در اقشــار غــرب زده همه چیــز بــا 
نــدارد؛  توجهــی  ابعــاد  و  اندازه هــا  بــه  نســبت  و  مــی رود 
درواقــع مصرف کننــدۀ محــض اســت و چــون نســبت آنچــه 
اســت،  مجهــول  خــودش  جامعــۀ  بــا  می کنــد  کپــی  کــه 
ــه  ک ــه یــک عضــو نامطلــوب و ناشــناس  تبدیــل می شــود ب
کــه مهــم نیســت مهــم جلــوه دهــد و  می خواهــد مســائلی را 

مــدام در پــی حقنه کــردن چیــزی بــه مخاطــب اســت.

آیــا اصلی تریــن مســائل جامعــۀ مــا درســت دیــده و درک 

شــده اســت و آیــا بــه آن پرداختــه می شــود یــا نــه؟ مــا هرچــه 
از دورۀ »مدرنیتــه« به ســمت »پســت مدرنیته« می رویــم، 
کــه  اتفاقاتــی می افتــد. بخــش مثبــت قضیــه ایــن اســت 
کــه  جذمیــات، شکســته می شــود و خبــر بــدش ایــن اســت 
گری  هیچ جــا پــای محکمــی بــرای هیــچ روشــنفکر و ســینما
و  نســبی گرایی  به ســمت  همه چیــز  و  نمانــده  باقــی 

پوچ گرایــی رفتــه اســت.

پســت مدرن  دیــدگاه  در  دیگــر  پوچ گرایــی  نــوع  یــک 
کیت اســت. آن قســمت از ســینمای  کــه تــوأم بــا شــکا اســت 
ج  کــه از ســینمای »ماتریالیســتی« محــض خــار روشــنفکری 
کیت شــده اســت، هروقــت می خواهــد از  شــده و وارد شــکا
ــه صحنــه،  ــد مــا ب ــد تببیــن شــود، می گوی ــه بای ک ــی  واقعیات
بــه  الیــه چــپ  از منتهــا  نــگاه »رمانتیــک« داریــم؛ یعنــی 
منتهاالیــه راســت حرکــت می کنــد؛ از واقع گرایــی در حــّد 
بشــری  جامعــۀ  در  کــه  اتفاقاتــی  مبتذل تریــن  توجیــه 
می افتــد تــا خیال پــردازی نــه آرمانگرایــی؛ به خصــوص یــک 
زمانــی از نــوع چــپ. اآلن متأســفانه از نــوع چــپ هــم نداریم 
ــم از  ــی اش ه ــد. آرمان گرای ــرمایه داری باش ــا س ــارزه ب ــه مب ک
نــوع »غریزه محــوری« اســت و وقتی کــه غریــزه آمــد دیگــر 
آرمــان معنــا نــدارد. جامعــۀ مدنــی منهــای مدینــۀ فاضلــه 
کــه هــم مادیــون  اســت. فراتــر از غرایــض، چیــزی نیســت 

ک ها. پســت مدرن بــه آن رســیده  باشــند و هــم شــکا

خوب و بد وجود ندارد!
در  آمریکایــی  کارگــردان  ایــن  کوبریــک«   »اســتنلی 
ســینمای  اوضــاع  از  انتقــادی  تحلیلــی  خــود  مصاحبــۀ 
موضــع  از  کــه  »مــا  بــود:  گفتــه  و  داشــت  »هالیــوود« 
روشــنفکری و »اومانیســتی«  بــه انســان نــگاه می کنیــم و 

کــه بــه آن می رســیم صرفــًا حــس  در ایــن تجربــه آنچــه را 
اســت. مــا بــا حــس، تمــام ابتذال هــای جامعــه را به تصویــر 
گــر  می کشــیم، بــدون اینکــه ارزیابــی داشــته باشــیم.« خــب ا
آینــه ای باشــد و خودشــان را در آن ببیننــد، ایــن می شــود 
قطــب  بــرای  بایــد  کــه  ماحظاتــی  بــا  آرمان گــرا  واقعیــت 
کــه معیــاری  گــر واقعیتــی باشــد  فرهنگ ســاز باشــد؛ امــا ا
و  نیســت  کار  در  بــدی  و  خــوب  نیســت،  داوری  بــرای 
معــروف و منکــری درکار نیســت، ایــن پســندیده نیســت.

حســّیات، داده هــای مــا هســتند. تمــام امــور الحــق 
کــه مــا خودمــان بــرای نامیــدن ایــن افعــال  تاشــی اســت 
گــر خــوب و بــد وجــود نــدارد، تــاش ماســت  می کنیــم. ا
بــرای نامیــدن، نظــم دادن، تحلیل کــردن و پاســخ دادن 
بــه واقعیــت براســاس منافــع خودمــان؛ وگرنــه واقعیت هــا 
بیــن  کــه  شــکافی  همیــن  ندارنــد.  هــم  بــا  فرقــی  هیــچ 
گــره می زنــد و  بــا هــم  این هاســت شــفافیت و پوچــی را 
گریــزی  کــه نوعــی مــدرن اســت،  کانه  از ایــن پوچــی شــکا
ــه همه چیــز معنــا  کــه می خواهــد ب ــم. انســان اســت  نداری
اثباتــی  قابــل  معنــای  کــه  »چیــزی  بــه  انســان  بدهــد. 
بدهــی  معنایــی  چــه  اینکــه  و  می دهــد  معنــا  نــدارد« 
زیربناهــای  همــه  این هــا  و  اســت  مربــوط  خــودت  بــه 
معرفت شــناختی دارد. ایــن هنرمنــد و ســینمای مقلــد، 
گزینــۀ معرفتــی ای را  ســواد ایــن بحث هــا را نــدارد. هیــچ 
گزینه هــای مهارتــی  ولــی  نــدارد؛  بگــذارد،  میــز  روی  کــه 
گــر  ا و  می کنــد  درســت  مشــکل  کــه  اســت  ایــن  و  دارد 
کــه امــوری صورت یافتــه اســت یــا صــورت  نتیجــه ایــن شــد 
ــدارد، واقعیــت بیــن ایــن امــور تقســیم می شــود. هــر دو  ن
گر  واقعیــت اســت و هــر دو مــادی اســت. به عنــوان ســینما
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بیشــتر  نــوع  کــدام  از  ببیننــد  کــه  اســت  ایــن  نگاه شــان 
می بــری. لــذت 

انساِن موجود یا انسان موعود؟ 
اســمش را می گــذاری ســینمای غیرایدئولوژیــک؛ داوری 
کــه یــک اثــری  گــر دیدیــد  نمی کنیــم، قضــاوت نمی کنیــم. ا
را  هیــچ موضعــی  و شنیده شــدن،  از خوانده شــدن  بعــد 
بــه مخاطــب القــا نکــرد، یعنــی اثــر نگذاشــته اســت. وقتــی 
کــه بعــد از التــذاذ هنــری، موضعــی را بــرای  گذاشــته  اثــر 
گــر هنرمنــد باشــی  کــرده اســت؛ منتهــا ا مخاطــب ایجــاد 
گــر  قضــاوت نامحســوس را بــه مخاطــب القــا می کنــی و ا
هنرمنــد نباشــی انــگار قضــاوت را در دهــان مخاطــب حقنــه 

ــی آورد. ــاال م ــذا او ب ــرده ای؛ فل ک

هنرمنــد متعهــد معنــا نــدارد! متعهــد بــه چــه؟ مــا فقــط 
ــان.  ــات خودم ــه احساس ــتیم؛ ب ــد هس ــان متعه ــه خودم ب
کــدام معیــار  حــاال احساســات و جانــب داری مــا بایــد بــا 
گفت وگــو قــرار بگیــرد؟ وقتــی داری روی افــکار  مــورد بحــث و 
تــو  آن وقــت وجــدان  انجــام می دهــی  عمومــی عملیــات 
ــه  ک ــا پاســخگو باشــی  به عنــوان هنرمنــد اقتضــا نمی کنــد ت
ــرده ای؟ خــود ایــن یعنــی ارزش هــا واقعــی  ک ــی  چــه قضاوت
زبــان  می گویــد  نیســت.  ارزشــی  واقعیت هــا  و  نیســتند 
پیــدا می کنــد  را  براســاس تجربــه، مأموریــت غیرممکنــی 
کــه حــرف بزنــد. می توانیــم بگویــم خافــش ایــن صفــات را 
دارد؛ چــون همــه اش ذهنیــات مــا اســت و بیــرون این هــا بــا 
هــم تفاوتــی ندارنــد؛ این هــا ســاخته های ذهنــی مــا اســت. 
جنــگ و صلــح هــم فرقــی بــا هــم نــدارد. »دیویــد هیــوم«  
ــرۀ  ک ــرف  ــر آن ط گ ــد ا ــت و می گوی ــی اس ــدر تجربه گرای ــم پ ه
همــان  می میرنــد،  دارنــد  همــه  و  می ســوزد  دارد  زمیــن 
ــو  ــرای ت کلــه ات دارد می خــارد، ایــن خــارش ب لحظــه پــس 
مهــم اســت یــا آن طــرف دنیــا؟ اآلن مســئلۀ تــو ایــن اســت! 
کــه تجربــۀ حســی بــرای مــن نــدارد، دیگــر  اینکــه هــر چیــزی 

چــه ارزشــی دارد؟!

کــه می گوییــم چیــزی درســت  درســت همــان لحظــه ای 
اســت، همــان لحظــه می توانیــم بگوییــم غلــط اســت. چــرا 
ــر انســاِن موجــود از انســاِن موعــود حــرف می زنیــد؟  در براب
و  رذیلــت  اســت؛  بالفعــل  انســاِن  همیــن  بالقــوه  انســاِن 
کنیــم  گرچــه مــا تحت فشــار اعتــراف  فضیلــت یــک ترازنــد. 
زمــان  وقتی کــه  امــا  دارد؛  وجــود  عالی تــری  اخــاق  کــه 
دســت  از  را  قدرت شــان  این هــا  کــه  می بینیــم  می گــذرد 
می دهنــد. این هــا حرف هــای شــاعرانه ای بیــش نیســت و 
اتفاقــًا رذیلــت، واقعیــت اســت. حــاال اینکــه چــرا می گوینــد 

رذیلــت از هنرهــای انســان اســت.

خیلــی  می گوییــد  »َشــر«  آن  بــه  شــما  کــه  چیــزی  آن 
زندگــی  این طــوری  بشــر  اغلــِب  چــون  اســت.  واقعی تــر 
کــه  کرده انــد. ایــن دیــدگاه ســینمای ســرمایه داری اســت 
کمپانی هــای  می زنــد.  دامــن  آن  بــه  هالیــوود  ســینمای 
مرزبنــدی  بــدون  پوچ گرایــی،  در  ســرمایه داری  خــاص 
واژه هــا متمرکــز شــده اند و از معنویــات »ســکوالر«  حــرف 
مــادی  چرتکــۀ  کــه  می زننــد  حــرف  اخاقــی  از  می زننــد؛ 
اول  اســت.  این جــوری  اخاقی بــودن  می گوینــد  اســت. 
مفهومــش را زیــر ســؤال بردنــد و پــس از آن، زمانی کــه دیدند 
کننــد، مصادیقــش را رد  نمی تواننــد مفاهیــم اخاقــی را رد 

کردنــد.

تنها پول و متعلقاتش
ــد؛ چــون  کیت دامــن می زن ــه ایــن شــکا »کاپیتالیــزم«  ب
کــه ارزش و ضــّدارزش مقوالتی پس از انســاِن  معتقــد اســت 
کــه »خیــر« مســاوی  بالفعــل اســت. بــرای همیــن می گویــد 
اســت بــا لــذت. ایــن لذت گرایــِی مــدرن بیــن فیلســوفاِن 
درجــۀ اول، زیــر ســؤال رفــت؛ امــا لــذِت محــوری ســر جــای 

خــودش باقــی مانــد.

کــه در هنــر  نظــام ســرمایه داری منافــع اش در ایــن اســت 
کنــد. می خواهــد ببیند  و ســینما ارزش هــا را از هــم تفکیــک 
چه چیــز بیشــتر ارضــا می کنــد و بــا چه چیــزی پــول بیشــتری 

کــه  به دســت مــی آورد و واقعیــت روزمــره آن چیــزی نیســت 
وانمــود می کنــد. ارزِش واقعــی، پــول اســت؛ چــون بــا پــول 
انــواع لذت هــا می شــود، رســید؛ دالر می شــود خــدا.  بــه 
اعتــراض  منافــع اش  بــرای  هــم می کنــد،  اعتــراض  وقتــی 

می کنــد نــه بــرای هــر حقیقتــی.

و  ســرمایه داری  ارزش هــای  بــه  هــم  چپ گرایــی 
و  پــول  تنهــا  اینجــا  اســت.  شــده  آلــوده  »لیبرایســتی«  
متعلقاتــش مطــرح می شــود. فرزنــد تــا وقتی کــه می شــود بــا 
ــرد، خــوب اســت؛ وقتــی باعــث زحمتــی شــود،  ک آن حــال 
باشــی؟ همــۀ  اســت. چــرا دنبــال معیشــت مشــروع  بــد 
این هــا می آیــد در جیــب ســرمایه داری. آخــرش می شــود 
کنــی.  ــد رعایــت  ــه هــر روز بای ک ــرای ارزش هایــی  القیــدی ب
ارزش مــدار می شــود  آن وقــت  نمی گــذارد؛  رمقــی  و  جــان 
کــه بــا ایدئولوژیــک می خواهــد  موجــود خیال بــاف و احمــق 

کنــد. خیاالتــش را بــه دیگــران تحمیــل 

کجاســت.  کــه پــول و زور  آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت 
کــه اهمیــت دارد و همه چیــز را  ایــن تنهــا چیــزی اســت 
ــه مــا منتقــل شــدند  کــه ب ــا آن ســنجید. اعتقاداتــی  ــد ب بای
کننــد ـ ارزش هایــی مــادی  ـ از تــرس اینکــه مبــادا از مــا عبــور 
هســتند و حقیقــت بی زمــان ایــن اســت. اصــًا حقیقتــی 
فراتــر از واقعیــت نداریــم و واقعیــت، همــان حقیقــت اســت. 
ــا  ــود؛ ام ــت می ش ــم رعای ــای محک ــد و نبایده ــل، بای در عم

ــد ونبایدهــای مــادی. بای

نگاه به زندگی و سینما
کــه جهــان و حیــات را عبــث می بیننــد، حــق  کســانی 
کــه بیــن حــق و باطــل فرقــی قائــل نشــوند و ارزش و  دارنــد 
غیــر ارزش برای شــان تفاوتــی نداشــته باشــد. از آن منطــق، 
گرفــت. بعضی هــا می گوینــد  نتیجــه ای جــز ایــن نمی شــود 
قــرآن  از همیــن بی معنایــی، معنــا بتراشــیم؛ در  حالی کــه 

می گویــد  کــه  آنجــا  اســت.  داده  جــواب  شــبهات  بــه 
کــه هســتید، خــدا بــا شماســت«. تک تــِک شــما  »هرجــا 
کــه بــه این هــا بــاور  فلســفۀ خلقــت جهانیــد. هنرمنــدی 
کنــد.  دارد نمی توانــد ســینمایش را از ایــن تفکــر منقطــع 
ــم؛  ــی داری گاه ــان آ ــای خودم ــه فن ــا ب ــد م ــا می گوین غربی ه
کــه  کوتــاه بودنــش نیســت  کوتــاه اســت؛ ایــن  زندگی مــان 
کــه می دانــی می میــری،  زندگــی را بی معنــا می کنــد؛ همیــن 
کاش مــا هــم مثــل حیوانــات  همه چیــز را بی معنــا می کنــد. 
معنایــی  هیــچ  هیچ چیــز  و  تنهاییــم  کــه  نمی فهمیدیــم 
تنهــا  انســان  ارزش و ضّدارزشــی درکار نیســت و  نــدارد و 
کــه بــه فنــا مــی رود؛ درحالی کــه هنرمنــِد متعهد  کســی اســت 
گــر مــرگ نباشــد زندگــی معنــا نــدارد؛ زندگــی بــا  می گویــد ا
کــه خودکشــی می کننــد  مــرگ معنــادار می شــود. این هایــی 
گــر بــه واقعیــت آخــرت  بــه واقعیــت دنیــا رســیده اند؛ امــا ا
چقــدر  عمــرت  می شــوند.  معنــا دار  هــم  رنج هــا  برســی، 
باشــد، معنــادار اســت؟ همه چیــز تــازه اســت و هیچ چیــز 

تکــراری وجــود نــدارد.

گران شانه خالی کردن سینما
مــا در ســینمای ایــران بعــد از انقــاب، تحــوالت زیــادی 
کرده ایــم.  تجربــه  را  زیــادی  پیشــرفت های  داشــته ایم. 
جهت گیری هــا عــوض  شــده اســت؛ هــم ســینمای منحــط 
داریــم و هــم ســینمای مســتقل؛ هــم متعهــد داریــم هــم 
الابالــی؛ هــم ســینمای دینــی هــم ضددینــی. فســاد داریــم، 
کنــم.  صــاح و رشــد هــم داریــم. اصــًا نمی خواهــم داوری 
کــه می خواهــد،  گر مــا هرچــه  کــه ســینما مســئله ایــن اســت 
کــه زده اســت،  می گویــد؛ بــدون اینکــه مســئولیت حرفــی را 
گفته اســت در مرتبــۀ دوم قــرار دارد.  کنــد. اینکــه چه  قبــول 
کــه  کــه در وهلــۀ اول مســئولیت حرفــی را  مهــم ایــن اســت 
گران مــا از پذیــرش ایــن  زده اســت، بپذیــرد؛ امــا ســینما
مســئولیت شــانه خالــی می کننــد و ایــن آفــت بزرگــی اســت.
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کران های مردمݡی هر زمانݡی ا
محمدرضا طالبی آهویی

»اختتامیــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، 15 دی مــاه 
در فرهنگســرای بهمــن برگــزار شــد.«

منزلــه  بــه  بعضی هــا  بــرای  خطــی  یــک  خبــر  ایــن 
خداحافظــی بــا جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار اســت تــا دی 
کــه نهمین دوره جشــنواره برگزار می شــود.  مــاه ســال 1397 
ایــن مســئله بــرای خیلی هــا طبیعــی بــه نظــر می رســد، از 
کــه هــر  جملــه صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران 
ســال چنــد ســاعتی را در اختیــار جشــنواره قــرار می دهــد 
ــا اختتامیــه،  و بعــد از اتمــام یــک هفتــه میــان افتتاحیــه ت

عماری هــا را تــا ســال بعــد فرامــوش می کنــد. 

کــه در دوره هفتــم  امــا واقعیــت مگــر جــز ایــن اســت 
بــه  رســیده  بازخوردهــای  بیــن  در  عمار،فقــط  جشــنواره 
کران مردمــی  دبیرخانــه، بــه طــور میانگیــن در هــر روز 10 ا
کــه در محاســبه آن،  ارقامــی  و  آمــار  اســت.  برگــزار شــده 
جشــنواره  ایــام  در  تهــران  فلســطین  ســینما  کران هــای  ا
اصــا بــه حســاب نیامــده اســت و ایــن عــدد فقــط میانگیــن 
کشــور،  در  کران هــای برگــزار شــده توســط مــردم در سراســر  ا

طــول ســال اســت.

آغــاز  بــرای  مراســم   60 بــه  نزدیــک  گذشــته  ســال 
در  عمــار  جشــنواره  دوره  هفتمیــن  کران هــای  ا
کــه می تــوان  شهرســتان های مختلــف برگــزار شــد. عــددی 
در  کــه  گذاشــت  شــهر هایی  تعــداد  کل  مقابــل  در  را  آن 

تعــداد  تنهــا  نــه  امســال  هســتند.  ســینما  دارای  کشــور 
کشــور،  شهرســتان های  در  شــده  برگــزار  افتتاحیه هــای 
ــا،  ــه فیلم« ه ــه »هفت ــت، بلک ــته را شکس گذش ــال  ــورد س رک
کــران  مرکزی« هــا، »رونمایــی فیلم« هــا از جملــه مــوارد  »ا
کــه امســال جدی تــر از قبــل برگــزار شــد و هــر  جدیــدی اســت 
کشــور نمونه های  کــدام از ایــن مــوارد در شــهر های مختلــف 
کنیــم و  کمــی دقیق تــر نــگاه  گــر  بســیاری داشــت.  در واقــع، ا
مخاطــب خــاص جشــنواره عمــار باشــیم، خبــر یــک خطــی 
کــه فرصــت بــرای بــه تماشــا  بــاال تنهــا معنایــش ایــن اســت 
کــه  گذاشــتن نــوک قلــه آیســبرک)کوه یخــی( جشــنواره عمــار 
از آب بیــرون زده اســت بــا رســیدن بــه اختتامیــه، بــه اتمــام 

کار را ادامــه دهیــم.  ــر از قبــل،  رســیده و حــاال بایــد قوی ت

مردمــی  جشــنواره  کلیــت  و  اصــل  هماننــد  کــه  کاری 
فیلــم عمارکــه نمی شــود برایــش چارچــوب و محدودیتــی 
فیلــم،  کــران  ا بــر  عــاوه  و  نــدارد  محدودیتــی  گذاشــت، 
ــه فیلم ســازان جبهــه فرهنگــی انقــاب  ــای مردمــی ب هدای
نقــد  همچــون  کــران  ا رســانه ای  پیوســت های  اســامی، 
نویســی بــرای فیلم هــا و پرداختــن بــه قهرمان هــای بومــی و 
کــه در تــاش  کاری  ده هــا فعالیــت دیگــر را شــامل می شــود. 
کــه حقیقتــا »رســانه«  کنــد  اســت رســانه های نفتــی را اقنــاع 
و  عظیــم  فعالیت هــای  و  باشــد  همــه«  »بــرای  و  باشــد 
بــه خاطــر  یــک شــهر را صرفــا  گســترده فعــاالن فرهنگــی 
ــد، از نمایــش در  ــه قیــد »شهرســتانی« پشــت آن می آی آن ک

شبکه های »ملی« محروم نکند.

کران کننده هاســت.  روی صحبــت این بــار بــا شــخص ا
مراســم ها،  مکان هــا،  مناســبت ها،  کــه  کســانی 
را  انقــاب  جــرف  تــا  اســت  بهانــه  جنجال هــا  و  دیدار هــا 
رنگ و بــوی  نــه  کــه  حرفــی  برســانند.  مخاطبانــش  بــه 
ــه  ــام »عمــار« ب کــه بخواهــد از ن ــه خــود می گیــرد  جناحــی ب
»کام« البی گری هــای سیاســی خــرج شــود و نــه از مســیر 
کاِم همــراه بــا امیــد بــرای رســیدن بــه عدالــت«  »صراحــت 
ناامیــد  آن  از  پابرهنــه  مســتضعفین  کــه  می کنــد  عــدول 

شــوند.

امیــد  نــوری  تهــران،  در  عمــار  جشــنواره  اختتامیــه 
بخــش و جهــت دهنــده ای موثــر در میانــه مســیر چنیــن 
جشــنواره  دوره  هشــتمین  کــه  اســت  کران کننده هایــی  ا
عمــار را بــا افتتاحیــه در فرهنگســرای بهمــن تهــران آغــاز 
نکردنــد! بلکــه تقریبــا یک مــاه زود تــر، بــا رســیدن لوح هــای 
آغــاز  را  برنامه ریــزی  بــه دست شــان،  آثــار جدیــد  فشــرده 
زدنــد.  کلیــد  را  کــران  ا کران هــای ســال جدیــد  ا و  کردنــد 
ــزار و 698  ــددی از 3 ه ــر ع ــم از نظ ــت ه ــرار اس ــه ق ک ــالی  س
جهــت  از  هــم  و  رود  فرا تــر  هفتــم  دوره  در  کــران  ا عــدد 
را  جشــنواره  تاثیر گــذاری  دســت  خاقیت هــا،  و  ابتکار هــا 

کننــد.  توانمند تــر 
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کران های مردمی اخبار ا

استان: تهران
شهر: تهران

کرم)ص( کران: مسجد رسول ا مکان ا
کران: 13دی  تاریخ ا

کران شده: سالم، علمک، نماهنگ فتنه شاید فیلم های ا

استان : تهران
شهر: ری

کران: مدرسۀ دخترانه آیت اهلل بهجت)فاطمی( مکان ا
کران: 12دی تاریخ ا

کران شده: علمک فیلم  ا

استان: همدان
شهر: نهاوند

مکان: مسجد طالقانی
تاریخ: 13دی

کران شده: لقمه در خون فیلم  ا

استان: همدان
شهرستان: نهاوند

مکان: انجمن اسالمی معلمان
تاریخ: 12دی

کران شده: کارخانۀ جهان فیلم های ا

استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندوآب

مکان: مدرسۀ غیردولتی ثقلین
تاریخ: 9دی

کران شده: فیلم داستانی دوئل فیلم ا

استان: تهران
شهر: تهران

مکان: مسجد
تاریخ: 10دی

کران شده: باری مثال، سالم، عدم فیلم های ا
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اقتصاد مقاومتی و ملت قهرمان

میالد عرفان پور مرتضی فیروزآبادی محمدرضا نقدی حسن سبحانی

نقد درون گفتمانی

محمدصادق شهبازی منصور نظری علیرضا قزوه حمید رسایی مهدی نصیری

مدافعان حرم

محسن یزدی علی محمد مؤدب رحیم مخدومی

داستانی

مجید شاه حسینی حسن عباسی ابراهیم فیاض سعید مستغاثیشهریار بحرانی

مستند - تاریخ معاصر

عباس سلیمی نمین هوشنگ توکلی قاسم تبریزی

پویانمایی

محمدحسن روزی طلب

محمدحسین نیرومند

مجید قادری

هادی محمدیان

جبهه فرهنگی و سبک زندگی

غالمرضا قاسمیان حسین یکتا محمد سرشار سید احمد عبودتیان محمدمسلم وافی

جنگ نرم 
و بیداری 
اسالمی و 

جهانی 

رضا برجی

فواد ایزدی

سلیم غفوری

سهیل اسعد 

نبیل حموده
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ل، لزوم ساخت پویانمایی دنیای خیا
کارگردان و انیمیشن ســاز  هادی محمدیان، نویســنده، 
از  ایــن دوره  اســت. او امســال داوری بخــش پویانمایــی 

جشــنوارۀ عمــار را بــر عهــده دارد.

گفــت:  رســیده  آثــار  ارزیابــی  بــا  رابطــه  در  محمدیــان 
کیفــی آثــار نســبت بــه دورههــای  متأســفانه امســال ســطح 
آثــار  پارســال  بــود و مــا  گذشــته جشــنوارۀ عمــار پایین تــر 

زیــاد داشــتیم.  کیفیــت  با

محمدیــان در ادامــه اظهــار داشــت: پویانمایــی بیشــتر 
و  بــوده  خیالــی  دنیــای  و  کودکــی  دنیــای  کــردن  تصویــر 
کــه بایــد در چــه فضایــی باشــد. مخاطــب  مشــخص اســت 
بعــدی  اولویتهــای  در  و  نوجــوان  کــودک  و  بیشــتر  آن 
که  کســی  گر  که ا بزرگســاالن اســت. ایــن پارامترهایــی اســت 

پویانمایــی می ســازد در ذهنــش باشــد، قطعــًا در موضوعــی 
کــه انتخــاب میکنــد موفــق بــوده و می توانــد از ظرفیــت ایــن 

کنــد. کشــور بهره بــرداری  عرصــه در 

وی در انتهــا بــا اشــاره بــه آینــدۀ جشــنوارۀ عمــار تصریــح 
کــرد: جشــنوارۀ عمــار اآلن به عنــوان یــک جشــنوارۀ محکــم 
کــرده و همــه  کــه در جامعــه ریشــه  و اســتخواندار اســت 
آن را میشناســند. ایــن بــرای افــراد یــک دل گرمــی اســت 
بفرســتند.  جشــنواره  بــه  میتواننــد  را  کارهای شــان  کــه 
کســی که فیلــم میســازد ایــن اســت  بزرگ تریــن جایــزه بــرای 
کــه فیلمــش دیــده می شــود. شــما هرچقــدر هــم جایــزه 
کســی آن را  ــه  ک گنجهــای باشــد  ــان در  ــی فیلم ت ــد ول بگیری

ــدارد. ــی ن ــچ ارزش ــد، هی نبین

دکتــر حســن عباســی، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه، 
مــرز  بــدون  امنیــت  دکترینــال  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ایــران و یکــی از داوران بخــش داســتانی هشــتمین دورۀ 
بــا   گفت وگــو  در  عباســی  دکتــر  اســت.  عمــار  جشــنوارۀ 
فیلــم  مردمــی  جشــنوارۀ  هشــتمین  »بولتــن  خبرنــگار 
ــه نظــرم  گفــت: ب ــار رســیده  ــی آث ــا ارزیاب عمــار« در رابطــه ب
تــکان  کارهــا  یک مقــداری  گذشــته  ســال  بــه  نســبت 
کارهــا،  خــورده اســت، هــم ازنظــر محتــوا و هــم ازنظــر فــرم 
کار  کــه مبنــای ســاخت  بیشــتر از هــر چیــزی ایده هایــی 

بــوده اســت بهتــر شــده.

عمــار  جشــنوارۀ  آینــدۀ  بــه  اشــاره  بــا  عباســی  دکتــر 

گــی  ویژ دارد؛  گــی  ویژ دو  عّمــار  جشــنوارۀ  کــرد:  تصریــح 
بــه  گــر  ا بــودن  مردمــی  مردمــی.  گــی  ویژ و  عّمــاری 
کنــد، ســّم  نخبه گرایــی بکشــد و از حرکــت مردمــی عبــور 
عّمــار  تــا مادامی کــه  مــن  لــذا  برایــش هســت  کــی  خطرنا
حرکــت مردمــی دارد آینــدۀ روشــنی را برایــش پیش بینــی 
ایــن  از  و  بــازی  ســلبریتی   و  نخبه گرایــی  ایــن  از  می کنــم 
مــوارد  و  گلــوب  ُگلــدن  و  ُاســکار  و  َکــن  اطوارهــای  و  َادا 
این طــوری فاصلــه بگیریــد. جشــنوارۀ عّمــار ایــن نقــش 
گــر  کنــد. ا مردمــی و بصیرت بخشــی خــود را بایــد حفــظ 
ــی  ــنوارۀ مردم ــر جش ــرد دیگ ــه بگی ــی فاصل از بصیرت بخش
عّمــار نیســت. مــن از ایــن دو حــوزه بــه آینــدۀ جشــنوارۀ 

هســتم. خوشــبین  عّمــار 

حجت االســام حمیــد رســایی، از نماینــدگان مجلــس 
کنــون مدیــر مســئول و صاحــب  شــورای اســامی اســت. او ا
بخــش  داوری  امســال  و  بــوده  9دی  هفته نامــۀ  امتیــاز 
گفتمانــی هشــتمین دورۀ جشــنواره عمــار را بــر  نقــددرون 

عهــده داشــته اســت.

کارهــای رســیده  حمیــد رســایی در پاســخ بــه ارزیابــی بــه 
فنــی،  جهــت  از  امســال  فیلم هــای  الحمــدهلل  گفــت: 
کــه یک فیلمســاز در بخش نقــد درون  محتوایــی و جســارتی 
گفتمانــی بایــد داشــته باشــد خیلــی خــوب پرداختــه شــده 
بــود و از ویژگی هــا و قابلیت هــای یــک مســتند خیلــی خــوب 

برخــوردار بودنــد.

مردمــی  جشــنواره  رســانه ای  کمــک  بــا  رابطــه  در  وی 
ــی  ــت، بعض ــاش اس ــدار ب ــک بی ــن ی ــت: ای ــار داش ــار اظه عم
گذاشــت. به دلیــل  از ایــن فیلم هــا روی خــودم هــم تأثیــر 
ویژگی هــای هنــر هفتــم، مســائل وقتــی در قالــب فیلــم بیایــد 

ــار  ــه آث ــن زمین ــه در ای ــود؛ هرچ ــتر می ش ــان بیش تأثیر گذاریش
بیشــتر تولیــد شــود آسیب شناســی و تأثیــر بهتــری می توانــد 

داشــته باشــد.

وی دربارۀ جشــنوارۀ عمار اضافه داشــت: جشــنوارۀ فیلم 
کــه مخفــی مانــده و پرداختــن بــه آن  عمــار، بایــد بــه مســائلی 
کنــد. از طــرف  وظیفــۀ نیروهــای انقابــی اســت بیشــتر توجــه 
دیگــر توجــه بــه موضوعاتــی مثــل فضــای مجــازی و تأثیــرات 
آن نیــز الزم اســت. جشــنواره عمــار می توانــد در ســینما ایران 
کــه در ســینما  کنــد و رونــد غلطــی  بعضی هــا را از خــواب بیــدار 

ایــران به وجــود آمــده را تــا حــدودی بــه ریــل برگردانــد.

بــه  نســبت  عمــار  الحمــدهلل  داد:  ادامــه  داور  ایــن 
کــرده و روز بــه روز آثــار،  جشــنواره های دیگــر تفــاوت زیــادی 
ــه  ــرد ب ــورت می گی ــه ص ک ــی  کارشناس کار  ــه و  ــت برنام مدیری
دلیــل دلســوزی ها بهتــر می شــود. منتهــا بایــد تــاش کند که 

از آن هــدف اولیــه انحــراف نگیــرد.

سینمای نخبگانی؛ سمی مهلک

باید سینما را به ریل برگردانیم
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آورده   های جنبش واره  عمار برای کنشگری 
اجتماعِی معطوف به انقالب اسالمی*

اجتماعــی  نیــروِی  کنونــِی  وضعیــِت  از  بخواهیــم  گــر  ا
گزارشــی واقع بینانــه بــه دســت  معطــوف بــه انقــاب اســامی، 
گســترش  گاهی  بدهیم، به چیزی بیشــتر از رکود نمی رســیم. 
قابل توجهــی  باعــث شــده بخش هــای  ارتباطــی  ابزارهــای 
ــی  ــازی و سایت نویس ــد و تلگرام ب ــی بمان ــش مخف ــن چال از ای
گرفتــه شــود. تاریــخ انقــاب  کنــش اجتماعــی در نظــر  بــدل از 
بــا نیــروی اجتماعــی معطــوف بــه انقــاب ورق می خــورد و 
کــه همان حــزب اهلل  تغییــر وضعیــت، بــا کنــش انســان انقــاب 
گــر امــروز از آســیب های  یــا مــردم اســت ممکــن می شــود. ا
ک و »اشــک آور«   اجتماعــی و شــکاف های طبقاتــی دهشــتنا
کارگزارهــا و مســئول های  رنــج می بریــم، ایــن وضعیــت البتــه 
کان تــر امــا بازگشــت می کنــد  خــاص خــود را دارد؛ در ســطحی 
کنشــگری نیــروی اجتماعــی انقــاب  بــه  وضعیــت و میــزان 
اســامی؛ یــا بــه تعبیــر درســت تر بــه عــدم کنشــگری و بی عملی  

نیــروی اجتماعــی معطــوف بــه انقــاب اســامی.

سیاســی)درواقع  ذهنیت هــای  تفــوق  دلیــل  بــه 
سیاســت زده( و فرهنگــی )درواقــع اعتقــادی و یــا ذهنــی(، 
وضعیــت  در  حــزب اهلل  بــرای  اجتماعــی  امــر  بــه  بازگشــت 
خــاص  پیچیدگی هــای  و  نیســت  ســاده  چنــدان  کنونــی 

خــود را می طلبــد1.  یکــی از ایــن پیچیدگی هــا تــدارک »درِک 
ــه امــر اجتماعــی« اســت. چنیــن  ــرای بازگشــت ب موردنیــاز ب
گــر بنــای رخ دادن داشــته باشــد، عاوه برداشــتن  بازگشــتی ا
عقبــه ای حکمــی و الهیاتــی، عمیقــًا محتــاج خواهــد بــود بــه 
کنش هــای  کــه بــر تجزیــه تجربــه  یــک عقــل عملــی بالفعــل 

مؤثــر اجتماعــی اســتوار اســت. 

کنش هــای دگرگون ســاز و موفــق  بخشــی از تجربــه ایــن 
گــون تاریــخ انقــاب اســامی، به ویــژه در یــک و  گونا در ادوار 
کــه دریکــی  کنشــی  نیــم دهــه قبــل و بعــدازآن نهفتــه اســت. 
دو ســال  منتهــی بــه انقــاب بــه فــراز می رســد، در ســال های 
عقانیــِت  یــِد  بســط  از  پــس  و  می یابــد  بلــوغ  پــس ازآن 
مبتنــی بــر598، در ســال های پــس از جنــگ بــه حضیــض و 
فــرود می افتــد. دررونــد تطــورات تجربیــات انقابــی، فتنــه 
ــه منطــق  ک هشتادوهشــت یــک مقطــع مهــم اســت. آنجــا 
598، پــس از تکویــن و تکــّون در ســال  1368 و ســال های 
پس ازآن، طی بیســت ســال، از ســطح عقانیت بوروکراتیک 
فراتــر آمــده و در قالــب یــک طبقــه جدیــد و نوپدیــد پــا بــه 
عرصــۀ اجتماعــی می گــذارد. ایــن طبقــه بــا حضــور در میــدان 
اجتماعــی بــه اغــوای بخــش قابل توجهــی از مــردم، آن هــا را 
کنــش اجتماعــی خــارج و بــه میــدان جنبش هــای  از عرصــه  
اشــتباهی وارد می ســازد2 . در ایــن  مقطــع و در برابــر ایــن 
فتنــه  می کوشــد  کــه  می گیــرد  شــکل  تحلیل هایــی  فتنــه 
رایــج تحلیــل  الگوهــای سیاســی و فرهنگــی  بــا همــان  را 
کننــد3.  می کوشــند در وجهــی انفعالــی آن را بــه یــک واقعــۀ 
کنشــگران  سیاســی تقلیــل داده و یــا معلــول غربزدگــی فکری 

آن بداننــد. تحلیــل دیگــر امــا بــر درک فتنــه در چارچــوب امــر 
کیــد داشــته و تعریفــی از »کنــش عمــاری« و ضــد  اجتماعــی تأ
کامــًا  کــه برخــاف صورت هــای انفعالــی قبــل،  فتنــه دارد 

مردمــی و بــه همیــن دلیــل انقابــی اســت. 

در  کــه  اســت  کنش هایــی  ازجملــه  عمــار  جشــنواره 
ــر  ــه ام ــار متوج ــد. عم ــه می روی ــی از فتن ــن درک اجتماع دام
کنــش  ــد یــک  ــه همیــن دلیــل می توان اجتماعــی اســت4 و ب
کــه پیش تــر  کنــد5 و همان طــور  مســتمر هشت ســاله ایجــاد 
و به تفصیــل توضیــح داده شــده، جشــنواره عمــار درواقــع 
ــه  ــار ب ــه عم ــرح »توج ــرض از ط ــت6.  غ ــش واره اس ــک جنب ی
امــر اجتماعــی«، » مســئلۀ اســتمرار« و »جنبــش واره بــودن 
ایــن  غــرض  کــه تحلیــل ماجراســت.  نــه تجلیــل،  عمــار« 
کــه جشــنواره  عمــار به مثابــه یــک نمونــه می توانــد بــه  اســت 
مــا تجربــه مفیــدی بــه دســت بدهــد بــرای بازتولیــِد بازگشــت 
بــه امــر اجتماعــی. آنچــه می مانــد پاســخ ایــن پرســش اســت  
کــه جشــنواره عمــار به مثابــه تجربــه یــک امــر اجتماعــی چــه 
کنشــگری نیروی  آورده هایــی و چــه درس هایــی بــرای بســط 
اجتماعی معطوف به انقاب اســامی دارد؟ تجزیه وتحلیل 
کنشــگری انقابــی دارد؟  ایــن تجربــه  چــه فایــده ای بــرای 
کوشــش مــا در ایــن بحــث معطــوف خواهــد بــود بــه تحلیــل 
کــه:  ایــن پرســش و بــر ایــن مســئله متمرکــز خواهــد بــود 
»تجربــه جنبــش واره عمــار بــرای بازگشــت بــه امــر اجتماعــی 
و بازتولیــد جنبش هــای هم بــود بــا انقــاب اســامی چــه 
دســتاوردهایی داشــته اســت؟«7 ؛ این کــه »جشــنواره عمــار 
بــرای حرکت هــای اجتماعــی حــزب اهلل  چــه تجربه هایــی 

مجتبی نامخواه
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بــه دســت می دهــد؟« ایــن بررســی در ادامــه می کوشــد ایــن 
دســتاوردهای مفهومــی و نظــری را در پنــج بنــد توضیــح 

دهــد:

1. امر اجتماعی و نه امر اعتقادی، مذهبی 
گرچــه بــه لحــاظ اجتماعــی یــک موجــود  جشــنواره عمــار ا
آیین هــای  المان هــای  سراســر ِ در  ایمــان  و  اســت  مؤمــن 
کران، در مضامیــن آثار و در  اختتامیــه و افتتاحیــه، در مکان ا
کنشــگران و مشــارکت کنندگان آن موج می زند8 ؛  شــخصیت 
کــه راه حضــور  گمــان نمي کنــد  بااین حــال جنبــش واره عمــار 
اجتماعــی پرداختــن صــرف بــه آموزه هــای   اعتقــادی اســت. 
بــه آن دچــار  کارهــای فرهنگــی  اغلــب  کــه در  مســئله ای 
کار فرهنگــی چیســت؟ این کــه کاس درســی برگزار  هســتیم. 
کــه عبــارت اســت از  شــود و دربــاره الیــه  اساســی فرهنــگ 
اعتقــادات »حــرف« بزنیــم. آیــا بــه ایــن برنامه هــای اعتقــادی 
کــه چنــد  کارگرانــی هســتند  کــه در ایــن شــهر  مربــوط اســت 
برنامه هــای  ایــن  بــه  آیــا  نگرفته انــد؟  حقــوق  اســت  مــاه 
اعتقــادی ارتباطــی دارد یــک وضعیــت مطلقــًا ناراضی کننــده 
کــه  اجتماعــی  زیســت جهان  نه فقــط  بی عدالتــی،  از 
کــرده اســت؟ آیــا ایــن  محیط زیســت طبیعــی مــا را نابــود 
کــه  برنامه هــا و کاس هــای صرفــًا اعتقــادی متوجــه هســتند 
صدهــا و صدهــا تــن امثــال خیرالنســاء صدخــروی9 ، در ایــن 
کنش هــای انقابی شــان ســطح و ســاحتی  شــهر و دیــار بــا 
گشــوده اند و امــروز  جدیــد در عرصــه ی عمــل اجتماعــی مــا 
کنیــم؟  کنیــم، بفهمیــم و بازتولیــد  کار آن هــا روایــت  مــا بایــد 
کــه عدالــت اجتماعــی و نهضــت  ایــن چــه اعتقاداتــی اســت 

مقدس جنگ فقر و غنا برایش مسئله نیست؟ 

کار اجتماعــی فقــط بــه ُفــرم  گمــان می کنیــم  گاهــی مــا 
ــر یک ســری مســئله ی فــردی و  گ ــوط اســت. یعنــی ا آن مرب
ــا حلقــه و  ــر در ده ت گ گفتیــم، ا عبــادی را در جمــع ده نفــری 
ــترش  گس ــرای  ــر ب گ ــم؛ ا کردی ــرار  کارگاه تک کاس و  ــجد و  مس
کارهایــی موسســه و اخیــرًا جبهــه و قــرارگاه و امثالهــم  چنیــن 
کرده ایــم! »کار جمعــی« را بــا  کار اجتماعــی  کردیــم،  تأســیس 
گرفته ایــم. در ایــن میــان جشــنواره   »کار اجتماعــی« اشــتباه 
کار فرهنگــی و اجتماعــی فراهــم  عمــار یــک درک متفاوتــی از 
کار اجتماعــی  کار فرهنگــی از  کــه در آن  آورده اســت. درکــی 
گــر شــما  قابل تفکیــک نیســت. جنبــش واره عمــار می گویــد ا
ــه  ــر ب گ ــد؛ ا ــه مســئله های انقــاب اســامی و مــردم بپردازی ب
کار  کنــش  انســان های انقــاب اســامی بپردازیــد؛  روایــت 
جشــنواره  کــه  اجتماعــی   درک  ایــن  کرده ایــد.  اجتماعــی  
کار  عمــار در میانــه و زمانــه ی ســیطره ی تلقی هــای فــردی از 
فرهنگــی و در زمانــه ی حــاد شــدن مســئله ها و آســیب های 
گــر موردتوجــه قــرار بگیــرد،  اجتماعــی بــه دســت می دهــد، ا
تجربــه  و آورده مهمــی اســت بــرای بازســازی معنــا و ســامان 

امــر اجتماعــی در میــان حــزب اهلل. 

2. امر اجتماعی و نه سیاست زدگی
گرچــه در جشــنواره عمــار بــه مســائل و امــور سیاســی  ا
پرداختــه می شــود امــا عمــار سیاســت زده نیســت. به عنــوان 
کــرد: یــک  نمونــه می تــوان بــه همیــن مســتند »داد« اشــاره 
نقــد جــدی  و بنیادیــن بــر عملکــرد قــوه قضاییــه و بــر صــدر تــا 
کــه در جامعــه بســط یافتــه و بــر تن  ذیــل روابــط ناعادالنــه ای 

کارگــران و ضعفــا شــاق می زنــد. بااین حــال در ایــن مســتند 
و ایــن قبیــل مســتندهای جشــنواره عمار، ما سیاســت زدگی 
نمی بینیــم. جشــنواره  رایــج  کارهــای سیاســی  از جنــس 
انقــاب اســامی  بــه  کلــی خــود نســبت  عمــار در موضــع 
تعلق خاطــر دارد و مایــل اســت حرکتــی در تــداوم آن باشــد؛ 
کنشــگران آن موضــع منفــی دارد و  نســبت بــه فتنــه 88 و 
اساســًا از خاســتگاه ایــن موضــع برخاســته اســت؛ بااین حــال 
تفاوت هایــی  عمــار  جشــنواره  در  موضع گیری هــا  جنــس 
کــه  دارد. بخشــی از ایــن تفــاوت بــه ایــن مربــوط می شــود 
کشــیدن  کارهــای سیاســِی رایــج، هــدِف نقــد، پاییــن  در 
کرســی و نشــاندن فــرد موردنظــر منتقــد اســت! در  کســی از 
کــه قاضــی در مــورد شــاق خــوردن  گــر بــه حکمــی  عمــار امــا ا
هــدف  می داننــد  همــه  می شــود،  اعتــراض  داده  کارگــران 
کرســی آن قاضــی نیســت. هــدف  ــر  نشــاندن فــرد دیگــری ب
اصــاح رویه هاســت. هــدف اصــاح فراینــد و وضــع اجتماعی 
گونــه   شــده  باعــث  همیــن  اســت.  اجتماعــی  عدالــت  و 
کــه می توانیــم بــه آن  کار در عمــار رقــم بخــورد  متفاوتــی از 
کــه همگــی بــه ســطوحی  کار اجتماعــی بگویــم. در زمانــه ای 
از بلیــه سیاســت زدگی دچــار شــده ایم، این گونــه متفــاوت و 
کاری مهــم و قابــل بســط  متمایــز از نســبت بــا امــر سیاســی، 

دادن اســت.

3. امر انقالبی و نه انفعالی
کارهایی انفعالی و »پاســخ  کم وبیش به  همه  ما احتمااًل 
برخورده ایــم.  اجتماعــی  و  فرهنگــی  کار  در  شــبهاتی«  بــه 
شــبهات  بــه  پاســخ  در  کرده انــد  خاصــه  را  فرهنگــی  کار 
بهاییــت، پاســخ بــه شــبهات شیطان پرســتی، پاســخ بــه 
شــبهات وهابیــت، پاســخ بــه شــبهات زرتشــتی گری، پاســخ 
پاســخ  حــال  در  همــواره  الی آخــر.  و  صوفیــه  شــبهات  بــه 
گمــان می کننــد بــا پاســخ دادن و تبدیــل  دادن هســتند. 
پاســخ ها بــه نشــریه و رســانه و نرم افــزار، می تــوان یــک حرکــت 
کار اجتماعــی ایــن قبیــل  کــرد. آیــا منظــور از  اجتماعــی ایجــاد 
کارهاســت؟ در اینجــا دو نــگاه در مقابــل هــم قــرار می گیرنــد: 
کار فرهنگــی یعنــی  یــک نــگاه قاطــع و محکــم می گویــد: بلــه؛ 
مقابلــه بــا شــبهات مســیحیت و مناظــره بــا بهاییــت و غیــره. 
یک نگاه دیگر مســائل را ریشــه ای تر می بینید و بســط نظام  
عادالنــه را راه حــل می دانــد. خاطــره  دیــدار احمــد احمــد بــا 
امــام خمینــی را بــه یــاد بیاوریــم10.  دیــدگاه اول همــان دیدگاه 
که  انجمــن حجتیــه اســت؛ دیــدگاه دوم امــا دیدگاهــی اســت 
در خــط امــام خمینــی و انقــاب اســامی دنبــال می شــد. 
کــه بگوییــم همــان نــگاه  شــبه  جــای تأســف و تأثــر اســت 
حجتیــه ای بعــد از انقــاب در میــان عاقه منــدان بــه انقــاب 
کــه  بازتولیــد شــد و فرزندانــی از انقــاب بــه ایــن بــاور رســیدند 
»پاســخ بــه شــبهات« منهــای دغدغــه و عمــِل معطــوف بــه 
کار انقابــی  بســط عدالــت اجتماعــی، می توانــد یــک مــدل از 
کاِر  کاِر منــزوی،  کردنــد بــه ترویــج ایــن مــدل از  باشــد. بنــا 
کار فرهنگی!  کار تربیتــی و  کاِر عقیــم؛ آن هــم به اســم  فــردی، 
کار  گــر می خواهیــد  کــرد ا جشــنواره عمــار بــه مــا یــادآوری 
کنیــد و از موضعــی  کنیــد، موضــع انفعالــی را رهــا  اجتماعــی 
پیشــرو بــه طــرح و نقــد مســائل اصلــی اجتماعــی بپردازیــد. 
ایــن شــبهات موضوعیــت ندارنــد و باوجــود یــک جریــان 

ــرار می گیــرد.   ــی در حاشــیه ق اجتماعــی انقاب

4. امر مردمی و نه نخبگانی
کم وبیــش مردمــی بــودن یــک ارزش اســت و همــه  امــروز 
کــه در اینجا  کارشــان مردمــی اســت. ســؤالی  مدعــی هســتند 
ــدام حرکــت  مردمــی  ک ــه  ک مطــرح می شــود؛ امــا ایــن اســت 
توانســته خیرالنســاءها را به مثابــه یک چهــره مؤثر اجتماعی 
ولــی  دارنــد؛  بــودن  مردمــی  ادعــای  همــه  کنــد؟  مطــرح 
درنهایــت متــن حرکت هایشــان همــان چهره هــای تکــراری 
کــه سال هاســت همــواره و همه جــا بوده انــد و هیــچ  هســتند 
ــد! جشــنواره عمــار  ــودن ندارن هنــری به جــز همــان نخبــه ب
کــه یــک جــوان دهــه هفتــادی، در ســینمایی  کــرده  کاری 
ــوی 92 ســاله  ی  ــا یــک بان در قلــب تهــران، باافتخــار تمــام ب
روســتایی عکــس ســلفی بگیــرد! چــرا؟ ایــن اتفــاق یــک مــورد 

کنشــی کــه دریکــی دو ســال  منتهــی بــه انقــاب بــه فــراز می رســد، در ســال های پــس ازآن بلــوغ می یابــد و پــس از بســط 
یــِد عقانیــِت مبتنــی بــر598، در ســال های پــس از جنــگ بــه حضیــض و فــرود می افتــد. 
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خــاص و قابل تأمــل و تحلیــل نیســت؟ چــرا »خیرالنســاء« 
مهــم شــد؟ چــون در دهــه  60 در حــد تــوان بــرای انقــاب 
کــرده اســت. چگونــه در بســتر عمــار »ننــه عصمت«  کارهایــی 
کــه  کمپیــن اجتماعــِی واقعــی  تبدیــل شــد بــه لیــدر یــک 
ــرای شــرکت در جنــگ علیــه داعــش تــاش می کنــد؟ چــرا  ب
ننــه عصمــت مهــم اســت؟ چــون در دهــه شــصت، وســع و 
توانــش عبــارت بــوده از بافتــن لبــاس بــرای رزمنده هــا؛ در آن 
گرفتــه و در همــان حــد تکلیفــش را  کار  دوره ایــن وســع را بــه 
انجــام داده اســت. منطــق جنبــش واره  عمــار می گویــد حــاال 
و پــس از ســه دهــه، ایــن انســان به مثابــه یــک پدیده انســانی 
کنــش ایــن  بایــد متــن یــک حرکــت اجتماعــی باشــد. الگــوی 
گــری مــا باشــد و این چنیــن می شــود  آدم بایــد مــدل انقابــی 
ــرای رزمنــدگان  ــرم ب گ کمپینــی موفــق در تأمیــن لبــاس  ــه  ک
جنــگ علیــه داعــش بــه وجــود می آیــد. در ایــن کمپیــن، چــه 
کســی  کرد؟«هــا پاســخ می دهــد؟ چــه  کســی بــه »چــه بایــد 
نمــاد حرکــت اســت؟ پاســخ روشــن امــا عجیــب و خاف آمــد 
عــادت اســت: ننــه عصمــت و از ایــن تیــپ آدم هــا در متــن 

ــراوان وجــود دارد. ــار جشــنواره عمــار ف روایت هــای آث

ــه  کــه مردمــی بــودن تبدیــل ب  غــرض این کــه در دوره ای 
کار اجتماعی  یک شــعار شــده، جشــنواره عمار یک تجربه از 
بــا محوریــت و مرکزیــت متن »مردم« اســت. »مردمــی« بودن 
کار  ــا تکــرارش جــا بیافتــد.  کــه ب در عمــار یــک شــعار نیســت 
کاری بکنیــم »مردمی  »مردمــی« یعنــی در تمامــی صحنه هــا 
بــرای  مــردم  کــه  »کاری  و  کارکرده انــد«  انقــاب  بــرای  کــه 
کنشــگری اجتماعــی مــا مرکزیــت پیــدا  کرده انــد« در  انقــاب 
گــر  کارهــای اجتماعی تــان ا کنــد؛ جنبــش واره عمــار می گویــد 
معطــوف بــه انقــاب اســامی اســت، بنــای آن را بــر امثــال 

کنیــد. »خیرالنســاءها« و »ننــه عصمت هــا« بنــا 

دربــاره چیســتی مردمــی بــودن یــک پدیــده و معنــای 
گفتگــو  مردمــی بــودن جشــنواره عمــار بیشــتر از این هــا بایــد 
ــرای جشــنواره عمــار یــک  ــودن ب ــرد. مردمــی ب ک و جســتجو 
صفــت نیســت؛ ذات و علــت تامــه، علــت موجــده و علــت 
کــه ایــن  گفــت ایــن اســت  مبقیــه آن اســت. آنچــه می تــوان 
مردمــی بــودن بــرای عمــار در ســه ســاحت تولیــد، توزیــع 
کــه در فرصتــی  کــران(، و مصرف)تماشــا( داللت هایــی دارد  )ا
گفــت  دیگــر بایــد بــه آن پرداخــت. آنچــه به اجمــال می تــوان 
گیــر اســت بــه مردمــی  این کــه جنبــش واره عمــار، دعوتــی فرا
ــوت  ــن دع ــی و ای ــای اجتماع کاره ــاختن  ــودن و مردمی س ب
در زمانــه و زمینــه فــوران اشــرافیت، یــک فرصــت نــاب اســت. 

5. امر جنبشی و نه سازمانی
مســئله  دیگــر مــدل تشــکیاتی و الگــوی بســط جشــنواره 
و  روســتاها  در  جشــنواره  ایــن  آثــار  امــروز  اســت.  عمــار 
می شــود.  کــران  ا نرفتــه  تلویزیونــی  حتــی  کــه  جاهایــی 
موضوعــات مســتندها و ســازندگان از همــه  اقشــار اجتماعــی 
و نقــاط جغرافیایــی هســتند. چگونــه این چنیــن چیــزی 
کــم نداریــم تجربه هایــی از الگــوی  ممکــن شــده اســت؟ مــا 
کــه به راحتــی و بــه زودی  بســط مجموعه هــای انقابــی را 
کــه در آن یــک مرکزیــت ســازمانی  شکســت خورده اند. مدلــی 
شــاخه  یــک  شهرســتان  هــر  در  و  داشــته  قــرار  تهــران  در 
تهیــه  شــاخه هایش  و  ســتاد  کار  اولیــن  می کنــد.  ایجــاد 
ســپس  اســت؛  گران قیمــت  نســبت  بــه  ســاختمان  یــک 
کارمنــد  ایجــاد یــک ســازوکار شــبه رســمی؛ ســپس جمعــی 
کارهــا بــر اســاس اباغیه هــا؛  متوســط الحال؛ ســپس آغــاز 
که   کارهایی  کار. بدیــن ترتیــب  کارهــا به بیــان  ســپس ختــم 
کار مردمــی شروع شــده در مــدت  باهــدف جبهــه ســازی و 
کــه  کوتاهــی بــه یــک ســازمان بوروکراتیــک تبدیــل می شــود 
اولیــن مســئله   آن حفــظ خــود اســت. پرداخــت اجاره بهــا و 
پرداختــن بــه امــوال منقــول اســت. پرداختــن حقــوق شــبه 
کارمندانــش اســت؛ و بعــد به وضــوح می بینیــم روی صفحــه 
کار انجــام داده شــده  کاغــذ، صدهــا تشــکل ایجادشــده و 
وجــود دارد؛ ولــی در متــن واقعیــت، هیــچ امــر مشــت پرکنــی 
وجــود نــدارد. پــس از چنــدی هــم می شــود؛ مثــل یکــی از 
کــه هیچ کــس دقیقــًا نمی دانــد  ده هــا ســتاد چــاق و خســته 

جماعتــی  امرارمعــاش  به غیــراز  ســازمان،  ایــن  بودونبــود 
ایــن  الی آخــر.  و  می خــورد  درد  چــه  بــه  پشت میزنشــین، 
کرده ایم؛  کــه همگی تــا حــدودی آن را تجربــه  قصــه  ای اســت 
یــک  انــدازه  در  یــا  کشــوری  تشــکیات  یــک  حــد  در  چــه 
کنجــی از یــک  شهرســتان. مشــکل  کوچــک در  مجموعــه 
کمــی نیســت ایــن ســازمان وارگی ســاختارهای تشــکل های 
کارمندوارگــی نیــروی انســانی معطــوف بــه انقاب. انقابــی و 

کلیشه ســاز، جشــنواره عمــار تجربه   در میانــه ایــن چالــش 
ــر امــر جنبشــی به جــای امــر  کیــد عمــار ب جدیــدی اســت. تأ
ــه   ــرای بازســازی امــر اجتماعــی حــزب اهلل، تجرب ســازمانی، ب
راهگشــایی اســت. در جشــنواره عمــار مــا بــا هســته های 
کــه در فراینــد تولیــد و ســاخت  کمــی مواجهیــم  متعــدد و مترا
ــد. هــر هســته  ــار مشــارکت دارن ــران آث ک ــار و همچنیــن در ا آث
بــر اســاس یــک عقانیــت مســتقل و متناســب بــا اقتضائــات 
کنــد،  ــدام موضــوع را تولیــد  ک ــه  ک بومــی، تصمیــم می گیــرد 
در  مســائل  و  موضوعــات  کــدام  بــه  و  کــران  ا را  اثــر  کــدام 
کــران ضریــب بدهــد. آنچــه ایــن هســته را بــا بدنــه  حاشــیه ا
مفهومــی  شــبکه  یــک  می دهــد  پیونــد  عمــار  جشــنواره 
مشــترک و حداقلی از هماهنگی ها اســت. دبیرخانه مرکزی 
کثــر برخــی از  کننــدگان نــدارد و حدا کــران  شــأنی مســتقل از ا
کــه  کننــده تأمیــن می کنــد  کــران  زیرســاخت ها را بــرای یــک ا
احتمــااًل در اغلــب مــوارد بیشــتر از نســخه  ای از آثــار برگزیــده 
هــر دوره نیســت. از ایــن نظــر جنبــش واره عمــار در هیاهــوی 
امــر  بــه  مؤثــر  دعوتــی  کارمندوارگــی،  مــروج  ســازمان های 
جنبشــی را پیــش می کشــد و ازنظــر مهــم و قابل توجه اســت. 

جمع بندی
کــه حــزب اهلل ازنظــر فعالیت های  مــا در دورانــی قــرار داریــم 
اجتماعــی در یــک رکــود به ســر می برد. سیاســت زدگی و درک 
فــردی از امــر فرهنگــی، مــا را از حرکــت و تحــرک اجتماعــی دور 
کــرده اســت. طبیعــی اســت در چنیــن وضعیتــی از کنشــگری 
اجتماعــِی موتورمحرکــه انقــاب، آســیب های اجتماعــی بــه 
کــرد؟ بایــد بــه  وضعیــت اشــک آوری منتهــی شــود. چــه بایــد 
کــدام الگــو؟ یکــی از الگوهــای در  امــر اجتماعــی بازگشــت. بــا 
کنونــی، جشــنواره و بلکــه جنبش واره عمار اســت.  جریــان و ا

بــا تجزیــۀ  تجربــۀ  جنبــش واره  عمــار مــا می توانیــم پنــج 
اصــل مهــم در پایــداری و بســط آن ببینیــم: »امــر اجتماعــی و 
نــه امــر اعتقــادی، مذهبــی«، »امــر اجتماعــی و نه سیاســی«، 
»امــر انقابــی و نــه انفعالــی«، »امــر مردمــی و نــه نخبگانــی«، 
» امــر جنبشــی و نــه ســازمانی«. موفقیــت جنبــش وارۀ عمــار 
بــه یــک معنــا محصول توجــه به ایــن اولویت بندی هاســت و 
کارهــای اجتماعی حــزب اهلل  کــه در دیگــر  ایــن الگویــی اســت 

می توانــد بازتولیــد شــود. 

مؤخره
کــه چــرا  کــرده بــود  قبل تــر ایــن پرســش ذهنــم را مشــغول 
کنش هــای ضــد فتنــه، جشــنواره عمــار  در میــان انبوهــی از 
باقی مانــده و دیگــر حرکت هــا رو بــه افــول نهــاده اســت؟ راز 
ایــن راه هشت ســاله چیســت؟ حــاال و بــا توجه به آنچــه آمد، 
کــرد: در اجتماعــی  پاســخ را بایــد در ایــن حوالــی جســتجو 
کــه وجــوه  بــودن، انقابــی بــودن، مردمــی، جنبشــی بــودن 
کنــش اجتماعــِی معطــوف بــه انقــاب اســامی اســت.  ذاتــی 

گاه دیــده می شــود برخــی مایل انــد بقــای جشــنواره عمــار 
کــه بودجــه   کــه یک وقتــی، در ســال هایی  را در ایــن بداننــد 
در  نمی شــده،  وصــول  هــم  رســمی  ســازمان های  متــداول 
بودجــه ســاالنه رقمــی بــرای کمــک بــه جشــنواره عمــار در نظــر 

گرفته شــده اســت. در نظــر اینــان علــت تاّمه، محدثــه و مبقیه  
گرچــه  جشــنواره عمــار وجــود همیــن ردیــف بودجــه اســت؛ ا
کیــد بــر  وصــول هــم نشــده باشــد! بعیــد اســت این همــه تأ
زیربنــا بــودن اقتصــاد در تحــوالت اجتماعــی بــه عقــل مارکــس 
کید بر زیربنا بودن  هم رســیده باشــد. بعید اســت این همه تأ
اقتصــاد در تحــوالت اجتماعــی از اســاس بــه »عقــل« رســیده 
باشــد. بیشــتر در ســطح جــدل اســت و به قصــد جــدال. ایــن 
ــه دارد وقتــی انبــوه  حرف هــا امــا چــه جــای اهمیــت و مجادل
کنشــگران میــدان عمــار مشــاهداِت مشــارکتی و یقین بخــش 
کنشــگران میــدان عمــار می داننــد  خــود را دارنــد؟ وقتــی انبــوه 
کمــک و بودجــه   وصــول نشــده  دولتــی مهم تــر،  از میلیون هــا 
کــه »ننه ســکینه«، »خیرالنســاء« و زنــان  کلوچه هایــی اســت 
بقــاِء  راز  کــه  نیســت  جنــگل  جامعــه  پخته انــد.  صدخــرو 
حرکت هــای اجتماعــی  را در نــزاع و شــکار و جــدال جســتجو 
زیــر  این جاســت:  اجتماعــی  حرکــت  یــک  بقــاء  راز  کنیــم. 
جــای عصــای بانویــی نودوچندســاله بــه نــام خیرالنســاء. 
گــذرا  فهــم ایــن نکتــه چنــدان ســخت نیســت. یــک بررســی 
حرکت هایــی  تنهــا  می کنــد  اثبــات  ایــران  معاصــر  تاریــخ  از 
ــد و »ننــه  ــرای آن عصــا زده ان ــه »خیرالنســاءها« ب ک ــد  مانده ان
کنشــگران  کلوچــه پخته انــد. ایــن را  عصمت هــا« بــرای آن 
کنشــگران جنبــش واره  جنبــش واره عمــار می داننــد؛ ایــن را 
کافــی اســت؛ چــه حاجــت بــه جــدال بــا  عمــار قــدر بداننــد 
کــه  مدعــی؟ مرحــوم حبیــب اهلل معلمــی شــعری ســروده بــود 
ــد؛ شــعر  حــاج صــادق آهنگــران آن را در جبهه هــای می خوان
دربــاره ی حــال و هــوای جبهــه بــود و می گفــت: »روشــن دل هر 
ــود از مــا دور، آن کــس  ــه ب ک ــور خدابینــی/ آن کــس  عاشــق از ن

کــه بــود از مــا دور/ اینجــا چــه خبــر دارد، اینجــا چــه خبــر دارد«. 
کنشــگران جنبــش واره عمــار دور  کــه از  غــرض این کــه آن کــس 
اســت؛ از منطــق و نگــرش خــاِص آن هــا چــه خبــر دارد؟ البتــه 
مهــم اســت منطقمــان را بــرای دیگــران توضیــح بدهیــم و بــه 
کــه  گفتگــو اولویــت و اهمیــت بدهیــم. مهم تــر امــا ایــن اســت 
کنشــگران عمــار بــر مســیر بســط خــود واقــف باشــند و عناصــر 

موفقیتشــان را قــدر بداننــد.
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 آن رویش هــای خودجوشــی کــه مردم دارنــد و خیلــی وقت هــا دیــده نمی شــود، بایــد تقویــت بشــود. ایــن فضــای 
سیاســت زده بایــد شکســته شــود، مــا بایــد مــردم را بــه خاطــر مردم، دوســت داشــته باشــیم، نه مــردم را به خاطــر رأی، 

ایــن دو تــا نــگاه کامــًا متفــاوت و دو عملکــرد کامــًا متفــاوت هســتند
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از ظهر »فتنه« 
تا پایان »داعش«

نگاهی به تعدادی از  فیلم های اکران شده در هشتمین جشنوارۀ مردمی فیلم عمار

کــران فیلم هــای هشــتمین جشــنوارۀ مردمــی فیلــم عمــار  ا
از هفتــم دی مــاه واقــع در »ســینما فلســطین« تهران آغاز شــده 
گــزارش،  بــود و تــا چهاردهــم دی مــاه نیــز ادامــه داشــت. در این 
کوتــاه بــه برخــی  بــه قلــم »محمدمهــدی خالقــی« نگاهــی 
کران  شــدۀ ایــن دوره از جشــنواره شــده اســت. الزم  فیلم هــای ا
کــه نویســنده، خــود از فیلم ســازان حاضــر در این  بــه ذکــر اســت 

دوره از جشــنواره اســت.  

کارگردانــی  تک خــوان بــه 
»ســیدمهدی حســینی«

بســیار  ایــدۀ  یــک 
در  و  متفــاوت  جــذاب، 
مســتندگونه.  فضاســازی 
کار داســتانی   ماجرا در یک 
قصــه  باورپذیــری  بــه  کــه 
می کنــد.  زیــادی  کمــک 
کار  یــک  »تک خــوان« 
اســت.  خــوب  کوتــاه 
باشــد؛  بیشــتر  تعلیقــش  می شــد  کــه  جمع و جــوری  قصــۀ 
کشــش تعقیــب و دنبال کــردن دارد.  تــا همین جــا هــم  امــا 
دربــارۀ ایــده هــم مــا چــون تابه حــال در ســینمای ایــران ســراغ 
نهادهــای انقابــی نرفته ایــم، به طــور طبیعــی کاری هــم دربارۀ 
نمازجمعــه، حــوزۀ هنــری، جهــاد ســازندگی، راهپیمایــی و... 
گــروه ســرود یــک اثــر بدیع،  ســاخته نشــده اســت. از ایــن بــاب، 

اســت. دلگشــا  و  جــذاب 

کارگردانــی  بعدازظهــر بــه 
»امیرعبــاس ربیعــی«

کار  ســخت ترین 
عمــار،  جشــنوارۀ  در 
معنــی  بــه  نقدکــردن 
ایرادهــای  و  عیــب  گفتــن 
فیلم هایــی  آثارهاســت. 
کــه به طورعمــده محتــوای 
خوبــی دارند و بیشترشــان 
تــو  رفقــای  ســاختۀ 
گــر نگوییــم و دربــارۀ آثــار مــا نگوینــد، برداشــتن  هســتند. امــا و ا

شــد. خواهــد  کندتــر  روبه جلــو  قدم هــای 

»بعدازظهــر« براســاس یــک اتفاق واقعی در فتنۀ88 شــکل 
کــه زن هــای   BBC می گیــرد. انتشــار یــک فیلــم موبایلــی در
خــود  بــا  و  زده  کتــک  خیابــان  در  را  دختــری  فشــار،  گــروِه 
ــه فیلــم شــده، ملقمــۀ  ــد. ایــن واقعــه، وقتــی تبدیــل ب برده ان
عجیبــی از باورناپذیــری و خام دســتی اســت. فکــر می کنــم 
کمتــر بــا طلبه هــا حشــر و نشــر داشــته اند. کارگــردان محتــرم 

میانه هــای فیلــم، متعجــب شــده بــودم از سوســول بودن 
ایــن طلبه هــا. از اســامی عجیــب و غریب شــان: »شــقایق«، 
کــه شــاید بعیــد نباشــد؛ امــا یک جــا جمــع  »رهــا«، »آزاده« 
تشــدید  را  فضــا  تصنعی بــودن  و  اســت  نامأنــوس  شــدنش 
گــر در پس زمینه هــای اتفــاِق اصلــی، تابلــوی  می کنــد. یعنــی ا

مدرســۀ علمیــۀ »کوثــرم دیــده نشــود، مثــل یــک اداره یــا خانــۀ 
ــد. ــر می رس ــخصیت ها به نظ ــی از ش یک

گهــان در ســرازیری  جــز ایــن مســئله، قصــه هــم در انتهــا نا
می شــود.  جمع وجــور  ســریع  خیلــی  همه چیــز  و  می افتــد 
ــرادِر الت و چاقوکــش  ــه چــرا ب ک ســؤال انتهایــی ام ایــن اســت 
بــه  شــبیه  ریشــی  و  مذهبــی  قیافــه ای  کشته شــده،  دختــِر 

دارد. بســیجی ها  و  حزب اللهی هــا 

کدرشــدن اتفــاق مبــارک  مجموعــۀ ایــن حجاب هــا باعــث 
کم رنــگ می کنــد. ــع را هــم  فیلــم می شــود و باورپذیــری وقای

بــه  راه  ســر  داســتانی 
»امیــر  کارگردانــی  بــه 

» گر ر ســا ا د
در  فضاســازی 
در  تاریخــی  فیلم هــای 
ســینمای  فعلــی  شــرایط 
ســخت  بســیار  ایــران، 
اســت.  پرهزینــه  و 
به همین دلیــل  شــاید 
دنبــال  مدتــی  کــه  بــود 
دهــۀ1360  ســینمایی  شــهرک  ســاخت  ایــدۀ  اجرایی کــردن 
در مشــهد بودیــم. امــا متأســفانه بــه تحقــق نرســید. »ســر 
ــی  ــاه دارد. یعن کوت ــم  ــک فیل ــرای ی ــجمی ب ــدۀ منس ــه راه« ای ب
کوتــاه می خــورد. از نظــر تنــوع  کــه بــه فیلــم  قصــه ای اســت 
ــت؛  ــتی اس ــاه درس کوت ــم  ــم فیل ــخصیت ها ه ــکانس ها و ش س
کمــی بی جــان اســت و به قولــی لحظــۀ  امــا از نظــر قــوت درام، 
میخکوب کننــده ای نــدارد. به نظــر مــن تنهــا اشــکال فیلــم 
عــدم مقدمه چینــی و زمینه ســازی رفتــن شــوهر بــه جبهــه 
کــه آشــنا بــا ماجراهــای دهــۀ  اســت. بــرای مخاطــب امــروزه 
شــصت نیســت و ایــن ماجــرای خــاص را هــم نمی دانــد، نوعــی 
ســردرگمی درپایــاِن روایــت حاصــل می شــود. این بــه ارجاعات 
فرامتنــی فیلــم بــاز می گــردد نوشــتۀ انتهــای فیلــم هــم بســیار 

نمی کنــد. فیلــم  قصــۀ  بــه  کمکــی  و  اســت  دیــر 

داســتانی او دشــمن بــود 
»محمــد  کارگردانــی  بــه 

غفــوری«
یــک موقعیــت المــکان 
ــچ  ــواًل هی ــه اص ک ــان  و الزم
مؤلفــۀ محتوایــی، زمانــی 
و معلــوم  نــدارد  و مکانــی 
براســاس  و  کجــا  نیســت 
چــه مکتبــی شــکل می گیــرد. این موقعیــت می توانــد هرجایی 
و بــا هــر تفکــری اتفــاق بیفتــد. ســینمای ایــران، امــروز محتــاج 
آثــار شــفاف و روشــن بــا محتــوای معیــن اســت. فیلم هایــی 
کــه صف بنــدی دوســت و دشــمن، مســتضعف و مســتکبر، 
کنــد و  »اســام نــاب« و »اســام آمریکایــی« را به روشــنی بیــان 
یــا الاقــل یــک طــرف ایــن معادلــه را به درســتی، بادقــت، بــدون 
کنــد. راه رفتــن بیــن دو  مماشــات و محافظــه کاری ترســیم 

کــرد و اثــر  خــط، دردی از دردهــای جامعــه را درمــان نخواهــد 
کــرد. هنــری را از رســالت اجتماعــی و فرهنگــی اش دور خواهــد 

مستند حرمان به کارگردانی حمید عبداهلل زاده
بسته شــدن  معضــل  از  همیشــه  جنگــی  مســتندهای 
می برنــد.  رنــج  میــز  روی 
موقعیتــی  در  مستندســاز 
اجــازۀ  کــه  می گیــرد  قــرار 
اســتفادۀ  و  برنامه ریــزی 
را  ابزارهایــش  از  کامــل 
کارگــردان مســتند  نــدارد. 
خوبــی  ایــدۀ  »حرمــان« 
بــرای پینه کــردن قطعــات 
بــه  ســفرش  کنــدۀ  پرا
کــرده  انتخــاب  موصــل 
اســت و تــا حــدودی توانســته رونــد یک دســتی بــه فیلــم بدهــد. 
کــه بــرای گرفتــن  کــرد به عنــوان جســت وجوگر  خلــق یــک جــوان 
ُکرد«  جــواب ســؤال هایش بــه موصــل مــی رود. انتخــاب »نریتــور 
کــه از انتخــاب این شــخصیت می آید، متفــاوت و جذاب اســت. 
کمتــر دیــده بودیــم که در ســینمای مســتند ایــران، »نریشــن«  را 
بــه یکــی از لحجه هــای مرســوم و مختلــف ایــران بخواننــد.

یکــی دیگــر از ســکانس های جــذاب فیلــم، ســکانس پیــش 
از تیتــراژ و طوالنــی فیلــم اســت. حضــور فیلم ســاز در بخشــی از 
عملیــات آزادســازی موصــل و زخمی شــدنش جذابیــت خوبی 

ایجــاد می کنــد.

در محتــوا هــم مســتند »حرمــان« توانســته اســت بخشــی 
ــان  ــا زب ــر موصــل را ب ــوژی و شــیوۀ حکومتــی داعــش ب از ایدئول
کنــد و البتــه نتوانســته جــواب یکــی از ســؤال های  مــردم بیــان 
کنــد؛ اینکــه تفاوت  اولیــۀ طرح شــده در فیلــم را به خوبــی بازگــو 
که می گویند اســام چیســت؟ کــه می گوییــم اســام و آن هــا  مــا 

حاشــیه ای  نــکات  مــن  به نظــر  کــه  این هــا  همــۀ  جــز 
به حســاب می آینــد، حرمــان بــا یــک ضعــف مشــخص روبــه رو 
اســت. مــدل آرمانــی و بــا باورپذیــرِی بیشــتِر همیــن مســتند، 
ُکــرد جســت وجوگر،  کــه واقعــًا ایــن ســفر بــا یــک جــوان  ایــن بــود 
مثــًا یــک خبرنــگار یــا یــک فعــال اجتماعــی یــا یــک عــکاس 
کار زیــاد ســختی هــم نبــود. ایــن شــخصیت  یــا... انجــام شــود. 
کنش هایی  کنــش و وا حقیقــی می توانســت در مقابل دوربین 
متناســب بــا شــرایط داشــته باشــد و حــس قدرتمنــد مواجهــۀ 
موصــل  اهل ســنت  مــردم  بــا  ُکــرد  اهل ســنت  جــوان  یــک 

کنــد. ــه مخاطــب منتقــل  آزادشــده را ب

کردهــا  کمتــر بــا  کار مــا  کنــار ایــن خــأ اینکــه در طــول  در 
کوچــک ( بــه  مواجــه می شــویم، لطمــه ای محتوایــی )هرچنــد 
ــکل  ــن ش ــا همی ــرد ب ُک ــی  ــواِن فرض ــر ج گ ــت. ا ــتند زده اس مس
کردهــای عــراق مواجــه شــود  ــا تعــدادی از  هــم می توانســت ب
و بــا آن هــا دربــارۀ دوران حکومــت داعــش هــم کام شــود، در 

ــر بیشــتری داشــت. ــرد تأثی ُک مخاطــب 
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نشان مردمی استقالل
روشنفکران، 

مدافعان وابستگی
یادداشت »جمال یزدانی« پیرامون نشان مردمی استقالل جشنوارۀ عمار

دو  آزادی«  و  »اســتقال  کلیــدواژۀ  دو  به همین دلیــل 
کنــار »جمهــوری اســامی  شــعار محــوری انقــاب اســامی در 
هســتند«. این امر نشــان دهندۀ جایگاه باالی این مفاهیم 
گــر بنــا باشــد بــه ایــن  کنــون ا در میــان مفاهیــم دینــی اســت. ا
مفهــوم مبنایــی در لبــاس هنــر بپردازیــم، آنــگاه بایــد بــه ایــن 
کــه: »تنهــا بــه هنــري  کنیــم  فــراز از پیــام حضــرت امــام توجــه 
کــه راه ســتیز بــا جهان خــواران  شــرق و غــرب  بایــد پرداخــت 
ــا  ــدان م ــوزد. هنرمن ــوروي را بیام ــکا و ش ــان آمری و در رأس آن
و   مســئولیت  کوله بــار  بي دغدغــه  مي تواننــد  زمانــي  تنهــا 
که مطمئن باشــند مردم شــان  امانت شــان را زمین بگذارند 
بــدون اتــکا بــه غیــر، تنهــا و تنهــا در چهارچــوب مکتب شــان، 

بــه حیــات جاویــدان رســیده اند«.

درواقــع مفهــوم اســتقال )بدون اتکا به غیر ( و حراســت از 
آن بایــد مهم تریــن محــور مســئولیت و امانــت هنــر و هنرمند 
ــان اســتقال خواهی در  ــر هنــر بخواهــد جری گ باشــد. حــال ا

کننــد: ایــران را نشــان بدهــد، بایــد بــه نــکات ذیــل توجــه 

ک تاریخــی؛ جریــان »اســتقال خواهی«  1. نقــاط اشــترا
در  اخیــر  ســدۀ  دو  در  بیگانــه  اســتیای  و  تفکــر  برابــر  در 
ــد  ــه می توانن ک ــد  ــادی دارن ــیار زی ک بس ــترا ــاط اش ــران، نق ای

بگیرنــد: قــرار  کارهــای هنــری جــدی  دســت مایۀ 

الف. روحانیت، پرچم دار استقالل خواهی
گرفتــه تــا »کاشــانی«، »میــرزای شــیرازی«   از »مــدّرس« 
و »امام خمینــی«؛ همــه و همــه بــه تعبیــر حضــرت امــام، 
کــه پیشــرو و جلــودار  بودنــد  باختــه ای  ک  پــا روحانیــون 
غ از تعلقــات دنیوی به حفظ  اســتقال طلبی بوده انــد و فــار
کــه بــه  و صیانــت از حقــوق مــردم پرداخته انــد. حتــی آنجــا 
ــد  ــا... حکــم می داده ان حرمــت تلویزیــون، البســۀ فرنگــی ی
کشــور  وابسته شــدن  و  اجنبــی  تســلط  بــا  تقابــل  بــاب  از 
کــه در تبریــز در اعتــراض بــه امتیــازدادن  بــوده اســت. آنجــا 
می شــورند،  مــردم  روس،  کمپانــی  بــه  ناصرالدین شــاه 
کتــاب تاریــخ مشــروطه،  کســروی« در  بــه تعبیــر »احمــد 
کــه  کنــی« و... بودنــد  ایــن آخوندانــی همچــون »ماعلــی 
کردنــد.  بــا تهدیدکــردن شــاه، از منافــع مّلــت پشــتیبانی 
ایــن امــر، علی رغــم ناخوشــایندِی روشــنفکران وابســته و 

اگــر آزاداندیشــی و آزادی خواهــی در مّلت هــا بــا تدبیــِر درســت حکومــت پیونــد بخــورد، اســتقالل و عــدم وابســتگی را بــرای جامعــه بــه ارمغــان مــی آورد؛ بــه ایــن معنــی کــه مــردم روی پــای 
خــود بایســتند و در ادارۀ امــور حیاتی شــان بــه هیــچ نیرویــی خارجــی وابســته نباشــد. آیــات عدیــده ای در قــرآن بــه ایــن معنــا اشــاره صریــح دارنــد: »َو َلــْن َیْجَعــَل الَلُّ ِلْلکاِفِریــَن َعَلــی اْلُمْؤِمِنیــَن 

ــِق الَلَّ َوَل ُتِطــِع اْلَکاِفِریــَن َواْلُمَناِفِقیــَن ِإَنّ الَلَّ َکاَن َعِلیمــًا َحِکیمــًا«. )ســورۀ احــزاب، آیــۀ1(
ّ
ِبــُیّ اَت

ّ
َهــا الَن ُیّ

َ
َســِبیاًل« )ســورۀ نســاء آیــۀ141( یــا ایــن آیــه: »َیــا أ

متحجرین، واقعیتی تاریخی و غیرقابل انکار است.

ب. جریان استقالل خواهی مردمی
ــه  ــته اند. ب ــردم برخاس ــتقال خواهی از دل م ــران اس رهب
مــردم بــاور داشــته اند و روی آن هــا حســاب می کرده انــد. 
حرکــت  همیشــه  کــه  اســت  بــوده  ایــن  تاش شــان 
مــردم  حرکــت دادن  و  انگیــزه دادن  بــا  را  اســتقال خواهی 
فعال کــردن  یــا  بــاور  میــزان  شــاید  البتــه  کننــد؛  محقــق 
داشــته  ضعــف  و  شــدت  مردمی شــان  ظرفیت هــای 
اســت؛ امــا همیشــه به عنــوان یــک اصــل در همــۀ جریانــات 

اســت. داشــته  حضــور  اســتقال خواهانه 

کــه مــردم  اوج ایــن بــاور در انقــاب اســامی رخ می دهــد 
به صــورت همه جانبــه و در همــۀ زمینه هــا پــای اســتقال، 
حــس  کــه  چرا ایســتادند؛  وجودی شــان  ابعــاد  همــۀ  بــا 
می کردنــد رهبــِر ایــن ماجــرا خــود از جنــس مــردم اســت و در 
میــان مــردم بــه طبقــۀ مســتضعف و پابرهنــه اتــکا و ایمــان 
دارد. البتــه همــۀ جریانــات اســتقال طلب در ایــران به طــور 
کار ایســتاده اند.  کــه پــای  عمــده از طبقــۀ پاییــن بوده انــد 
درونــی  اســتقال  نوعــی  از  اجتماعــی  اســتقال  چــون 
برمی خیــزد، وقتــی فــرد از دنیــا و تعلقات آن مســتقل اســت و 
بــدان وابســتگی نــدارد، برایــش ایــن امــکان بــاز می شــود تا به 

اســتقال بیرونــی دســت یابــد.

ج. ساده زیستی استقالل خواهان
کــه هنــوز طنیــن صدایــش در مجلــس شــورای  مــدّرس 
گــر قــرار اســت از بیــن برویــم چــرا  مّلــی طنین انــداز اســت: »ا
بــا دســت بیگانــه؟« نمونــۀ بــارز ایــن محــور اســت. بارهــا 
امــام دربــارۀ اســتقال خواهی مــدّرس خاطراتــی را از او نقــل 
می کننــد؛ ازجملــه از وضــع زندگــی اش شــاهد مثــال مــی آورد 
کــرده بــود و  کــه مــدّرس در خانــه بــه »کرباســی«  قناعــت 
گرچــه نماینــدۀ  بــدون هیــچ تشــریفاتی روزگار می گذارنــد، 

مجلــس بــود.

یکــی از مهم تریــن ابعــاد اســتقال، اســتقال در حــوزۀ 
علــم اســت. جامعــۀ اســامی نبایــد در علم به کســی وابســته 
باشــد. بســیاری از مخترعیــن و مبتکریــن زندگــی ســاده ای 
بــود.  آزاد  زندگــی   کیفیــت  از  ذهن شــان  چــون  داشــتند؛ 
کیفیــت زندگــی چنــدان نمی توانــد  گرفتــار و وابســته بــه  فکــر 

اســتقال همه جانبــه را رقــم بزنــد.

د. شوریدن روشنفکران علیه استقالل خواهان
روشــنفکران  دمــاغ  مــوی  همیشــه  اســتقال خواهان 
کــه حیاتــش بــه وابســتگی  بوده انــد. روشــنفکر وابســته، 
منافعــش  حــوزۀ  در  هــم  بســیار  اتفاقــًا  و  اســت  وابســته 

محافظــه کار اســت، به شــدت بــا ایجــاد هرگونــه تنــش در 
رابطــه اش بــا اســتعمارگر، مخالــف اســت. به همین دلیــل 
همیشــه بیش و پیش از همه، از ســلطنت و حکومت های 
کــه  مســتکبر طرفــداری می کنــد. در ایــن مســیر بــا هرکســی 
خشــونت آمیز  و  به شــدت  کنــد،  تهدیــد  را  حیاتــش  رگ 
کــه  آل احمــد«  »جــال  به طورمثــال،  می کنــد؛  برخــورد 
»غرب زدگــی«  کتاب هــای  و  اســت  آزاده  نویســندۀ  یــک 
و »درخدمــت و خیانــت  روشــنفکران« را نگاشــته اســت، 
باعــث شــده تــا روشــنفکران بــه خــون او تشــنه شــوند. یــا 
کــه در حــوزۀ علــوم سیاســی، رگ  در دوره هــای اخیــر، آن هــا 
ــکا وابســته اســت،  ــه آمری ــرام ب ــه تأییــد و احت حیات شــان ب
به شــدت طرفــداران اســتقال خواهی را تمســخر می کننــد.

ایــن محــور مهمــی اســت که جشــنوارۀ عمــار تــاش دارد، 
ــت،  ــی تاریخــی جریان هــای اســتقال خواهی مّل ــا بازخوان ب
ــب  ــل مخاط ــی نس ــت تاریخ ــه هوی ــدل ب ــوی مب آن را به نح

خــود نمایــد.

دیگــر؛  اســتقال های  محــور  فرهنگــی،  اســتقال   .2
اســتقال خواهی  تاریخــی  جریــان  بــه  پرداختــن  عاوه بــر 
مّلــت ایــران، جشــنوارۀ عمــار تــاش می کنــد تــا بیــش و پیش 
کــه اســتقال  از همــه بــه اســتقال فرهنگــی دامــن بزنــد؛ چرا
فرهنگــی، بــه معنــای اســتقال فکــری و روحــی، مبنایــی 
و اجتماعــی  اقتصــادی  اســتقال خواهی سیاســی،  بــرای 
پیــدا  ضریــب  ایــران  مّلــت  داشــته های  عمــار،   در  اســت. 
الگوهــای  و  قهرمانــان  محوریــت  بــا  داشــته ها  می کننــد؛ 
گرفتــه تــا »مشــتی اســماعیل«، از  انســانی: از »ننه عصمــت« 

گرفتــه تــا »زنــان روســتای خانــوک« و... »بــرادران« 

در  عدالــت  ایجــاد  بــا  می کنــد  تــاش  عمــار  همچنیــن 
دسترســی بــه محتــوای فرهنگــی و هنــری، روح مخاطبیــن 
ــود  ــی، خ ــرف فرهنگ ــی در مص ــد. بی عدالت ــا ده ــود را ارتق خ
مــردم  اســتقال خواهی  روح  تضعیــف  در  مهمــی  منشــأ 
ــرای مردمی ســازی هرچــه  ــران درواقــع مســیری ب ک اســت. ا
مردمی تــر،  هنــر  هرچقــدر  اســت؛  هنــر  و  فرهنــگ  بیشــتر 

اســتقال خواهانه تر.

عاوه برایــن، عمــار راهکارهــا و تجربیات اســتقال خواهی 
ک می گــذارد. زمانی کــه  را در طــول تاریــخ معاصــر مــا بــه اشــترا
توســعۀ  الگــوی  یــا  می کنــد،  روایــت  مهــدوی«  »نــادر  از 
اقتصــادی در فــان روســتای دورافتــاده را بازنمایــی می کند، 
درواقــع دارد روحیــۀ اســتقال خواهی را به صــورت مصداقــی 
گســترش  و عینــی بــه مخاطــب عرضــه می کنــد و  ایــن امــر بــه 

ــد. فرهنــگ اســتقال خواهی دامــن می زن

جمال یزدانی
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طــرح »نشــان مردمــی اســتقالل« ایــده ای نــو، ارزشــمند و منطبــق بــر رویکردهــای موردنیــاز جامعــه بــود کــه 
از ســوی جشــنوارۀ عمــار در ســطح مّلــی و رســانه ای پیگیــری شــد. در ایــن نشــان به جــای ســازندۀ اثــر، از ســوژۀ اثــر 
قدردانــی می شــود. ســال گذشــته ســوژه ســه مســتند »کرکــم«، »44 نفــر«، »وقتــی گفتنــد نمــی شــود« موفــق بــه 

دریافــت ایــن نشــان شــدند.

یک یاعلی 
تا ایستادگی

»اکرم جعفری« برندۀ نشان مردمی استقالل جشنوارۀ عمار

توشۀ سعادت
در ســال1337 در تهــران متولــد شــدم. زمــان جنــگ 
پــدر و ســه تــن از برادرانــم بــه جبهــه رفتنــد. دو بــرادرم، 
»مرتضــی« و »مجتبــی« بــه فاصلــۀ چهــل روز از هــم شــهید 
شــدند. زمــان انقــاب در آموزش وپــرورش بــه امور فرهنگی 
ــوادۀ مــا  ــودم. به ســبب شــهادت برادرانــم، خان مشــغول ب
بیــن اهالــی محــل شــناخته شــده بــود و افــراد زیــادی بــرای 
رفــع مشکات شــان بــه مــا مراجعــه می کردنــد. همیــن 
ســبب شــد تــا بعدهــا صنــدوق قرض الحســنۀ خانوادگــی را 
کنیــم. مــردم پول هــای دریافتــی از صنــدوق را بــرای  ایجــاد 
گرفتم با  خریــد اجنــاس خــود دریافــت می کردنــد. تصمیــم 
ــازار اجنــاس را بخــرم و  حــذف واســطه ها به طورعمــده از ب
به صــورت اقســاط بــه نیازمنــدان بفروشــم. بعــد از مدتــی 
کوچــک، به نــام  طبقــۀ اول منزل مــان را بــه یــک فروشــگاه 
ــد ایــن  ــان بمان ــا یادم ــم ت کردی ــل  ــعادت« تبدی »توشــۀ س
کار را نــه بــرای ســود دنیــوی بلکــه بــرای اجرهــای معنــوی 
کرده ایــم. زنــگ فروشــگاه به صــورت »یاعلــی« بــود؛  شــروع 
به همین ســبب بیــن مــردم بــه »فروشــگاه یاعلــی« مشــهور 
ــی  ــدازی فروشــگاه، ســه هــدف اصل شــد. در ابتــدای راه ان
کم تــوان، دیگــری  کمــک بــه افــراد نیازمنــد و  داشــتم. یکــی 
اشــتغال زایی و ســومین هدفــم ایجــاد یــک مرکــز خریــد 
ســالم بــرای خانم هــا بــود تــا بتواننــد بــا خیالــی راحــت و 
آســوده و بــه دور از ارتبــاط غیرضــروری بــا نامحــرم بــه خریــد 

مایحتــاج خــود بپردازنــد.

جهاد فرهنگی در قالب کار اقتصادی
کار  ــز به قصــد تجــارت و ســوددهی وارد ایــن  بنــده هرگ
کنــم؛ بلکــه  کار بیــکار  کســی را از  نشــدم؛ زیــرا نمی خواهــم 
و  مقاومتــی  اقتصــاد  فرهنگــی،  درزمینــۀ  می خواســتم 
کــرده باشــم. هرگــز ســود  کاری  حمایــت از تولیــد مّلــی 
خالــص مجموعــه را بــرآورد نکــرده ام؛ زیــرا هدفــم رشــد 
کــه بــر  مــادی نبــوده اســت. همیــن فضــای معنــوی ای 
کار مــا برکــت می دهــد. دعــای  کــم اســت بــه  اینجــا حا
کارکنــان برایــم بزرگ تریــن ســود  خیــر مشــتریان و رضایــت 
اســت. خیلی هــا بــه مــا پیشــنهاد می دهنــد بــرای ســود 
بیشــتر، اجنــاس مــارک خارجــی بیاوریــم؛ اما مــن هرگز این 
گــر جنــس  کار را نمی کنــم. هروقــت بــرای خریــد مــی روم، ا

خارجــی باشــد ســریع بیــرون می آیــم.

بــه ایــن مــورد   متأســفانه بســیاری از مســئولین مــا 
توجهــی نمی کننــد و نســبت بــه اثــرات نامطلــوب ایــن 
کارهــا حساســیت بــه خــرج نمی دهنــد. وقتــی دشــمن 
مــا وقیحانــه میلیون هــا دالر صــرف جنــگ علیــه ایــران 
کــه آمریــکا بــا  می کنــد؛ چــرا هیچ کــس فکــر نمی کنــد اآلن 
کجــا  ایــران جنــگ مســتقیم نــدارد، پــس ایــن بودجــه را 
در  فرهنگــی  جهــاد  مــن  اصلــی  هــدف  می کنــد؟  خــرج 
کاری را  قالــب اقتصــاد اســت. لــذا بــا حفــظ محتــوا، قالــب 
تغییــر دادم و در قالــب اقتصــاد، فعالیــت فرهنگــی می کنم. 

می خواهــم هویــت ایرانــی، اســامی بمانــد.

 نشاِن
روحیه بخش

»رسول ممیان« برندۀ نشان مردمی استقالل جشنوارۀ عمار

رســول ممیــان یکــی از برنــدگان ســال گذشــتۀ ایــن نشــان اســت 
کــه بــا همــکاری همسرشــان توانســتند در اســتان گلســتان 

ــه پــرورش شــترمرغ کننــد. اقــدام ب

کودکــی بــه پــرورش پرنــدگان عاقه منــد بــودم. هشــت  از 
غ  گلســتان مشــغول بــه پــرورش شــترمر ســال در اســتان 
هســتم.  در ایــن راســتا دو نفــر به طــور مســتقیم و بیســت نفــر 

ــده اند.  ــه کار ش ــغول ب ــتقیم مش ــور غیرمس به ط

کســانی اســت  ــرای  ــدۀ خــوب ب نشــان اســتقال، یــک ای
گــر شناســایی شــوند، الگــوی  کــه شــناخته شــده نیســتند و ا
ــرای بقیــۀ مــردم می شــوند. ایــن مســتند را باعــث  ــی ب خوب
که باعث شــد مردم  کشــور می دانم؛ چرا شــناخته شــدنم در 
غ دیــد  کارم یعنــی پــرورش شــترمر و مســئوالن نســبت بــه 
کننــد. همســرم در ایــن راه هم ســنگرم بــود و بــا  مثبتــی پیــدا 

کنــم.  کاری او توانســتم پیشــرفت  ایثــار و فــدا

ایــن نشــان، باعــث باالرفتــن روحیــه ام شــد و ازطرفــی 
لــوح  جشــنواره  ایــن  در  کــه  بــود  مــن  بــرای  افتخــاری 
بگیــرم. ایــن باعــث افزایــش روحیــه و تــاش مــن شــد، 
تــا  دادم  افزایــش  را  موّلدهایــم  امســال  به طوری کــه 

دهــم. توســعۀ  را  محصولــم 

مــن از جشــنوارۀ عمــار و خانــوادۀ شــهدا تشــکر می کنــم و 
ایــن باعــث افتخــار بنــده بود که خانوادۀ شــهدای هســته ای 

بنــده را انتخــاب کردنــد.
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راهم  هموار شد
»چنور محمدی« برندۀ نشان مردمی استقالل جشنوارۀ عمار

از  یکــی  در  کــه  اســت  دختــری  محمــدی«  »چنــور 
کرمانشــاه بــا دیــدن وضعیــت  روســتاهای روانســر اســتان 
روســتایش،  مــردم  کشــت وکار  رونق افتــادن  از  و  بیــکاری 
خــود، دســت به کار می شــود. او بــا عملی کــردن آموخته هــای 
کســب تجــارب دیگــران و بــا تــاش و همــت خــود  علمــی ، 

کشــت زعفــران در منطقۀشــان اســت. مشــغول بــه 

شروع کار کشاورزی و زعفران کاری
کشــاورزی شــدم و ســال91 بــود  کار  مــن از ســال89 وارد 
کــه بــه زعفران کاری روی آوردم. ســال89 پرســتاری دانشــگاه 
ــتیم،  ــی نداش ــی خوب ــع مال ــون وض ــا چ ــدم؛ ام ــول ش آزاد قب
ــی در دوره هــای فنی وحرفــه ای  دانشــگاه نرفتــم. پس ازمدت
کاس، یکــی از دوســتانم  کــردم. در  پــرورش قــارچ شــرکت 
کشــت ســیر و درآمــد آن پرســید؛ مربــی هــم شــرایط  ــارۀ  درب
کشــت ســیر شــدم. چــون  آن را مناســب دانســت و مــن وارد 
کنــد، هزینــۀ آن را  کار  بــرادر نداشــتم و پــدرم نمی توانســت 
گذشــته از  کــه ســال های  خواهرانــم دادنــد؛ از پس  انــدازی 
کارگــری به دســت آورده بودنــد. مــن هــم ســیر را از همــدان 
کــه بــه لطــف خــدا جــواب داد.  کشــت دادم  کــردم و  تهّیــه 
ــرای  ــود و ب ــم ب ــا ِدی ــردم، زمین ه ک ــت  کش ــیر را  ــه س ک ــالی  س
تهّیــۀ آب خیلــی ســختی کشــیدم؛ بــه نــزد عمو و همســایه ها 
کنــد. مــن هــم  کمکــم  رفتــم؛ امــا هیچ کــس حاضــر نشــد 
کیلومتــر پیــاده  کنــم، چهــار  بــرای اینکــه آب ســیر را مهیــا 
کــه 400متــر  بــرای تهّیــه یــک لولــه رفتــم و آن را جایــی آوردم 
از زمینــم دور بــود. روســتای دیگــری بــرای تهّیــه آب رفتــم 
کــه صاحــب زمیــن راضــی بــود؛ امــا پســرش ناراضــی بــود و 

کــرد. ایــن  جلــوی مهمان هــا برخــورد توهین آمیــزی بــا مــن 
کشــت دیگــری  ــه  ک ــن  ک کاری  ــا  ــم خدای ــا بگوی باعــث شــد ت
کمــی  بــه آب داشــته باشــد.  کــه نیــاز  کشــتی  را انجــام دهــم؛ 
کــه  گفــت: »تــو  کشــِت ســیر بــه مــن  در فنی وحرفــه ای، مربــی 
کــم آب هســتی، زعفــران بــکار«. در ســال90  کشــت  به دنبــال 
به دنبــال کشــت زعفــران رفتــم و در ســال91 موفــق بــه کشــت 

زعفــران شــدم. 

رسیدن به خودباوری
بــه خــدا  کــردم  کشــت  کــه ســیر را  مــن همــان ســالی 
کــردم؛ چــون مــن بــه درس خیلــی عاقــه داشــتم،  تــوکل 
گفتــه بــود: »بــرای  کــه  حــرف معلــم معارف مــان را یــادم آمــد 
کــن«. یک بــار، به طــور اتفاقــی  هزینــۀ تحصیــل بــر خــدا تــوکل 
کشــاورز  کشــاورز نمونــه ای آشــنا شــدم. آن  در همــدان بــا 
کنــد. ایــن در  کمــک  ــا بــه مــن  چنــد نفــر را ســِر زمینــم آورد ت
کــه مــردم، برخــورد ســردی بــا مــن داشــتند و  شــرایطی بــود 
کــم پیــش می آمــد  توهیــن می کردنــد؛ چــون در منطقــۀ مــا 
کشــاورزی انجــام بدهــد و  ــه ای مثــل  کار مردان یــک دختــر، 
بــرای خریــد ســیر و زعفــران بــه همــدان و مشــهد بــرود. وقتــی 
آن هــا ایــن را می دیدنــد، خیــال دیگــری می کردنــد. هنــوز هم 
همــان برداشــت را دارنــد؛ حتــی به خاطــر ایــن برخوردهــا بــا 

کــردم. فامیــل قطــع رابطــه 

توسعۀ کاری
کــرده ام و پیگیرم  کنــون ســه هکتــار زعفــران کشــت  مــن تا
گــر در آینــدۀ نزدیــک  کنــم. ا کشــت  تــا چهــار هکتــار دیگــر نیــز 

کنــم، بــرای بیســت نفــر به طــور  کشــت  بتوانیــم ده هکتــار 
مســتقیم و بــرای صــد نفــر به طور غیرمســتقیم اشــتغال زایی 
کــه  روســتایی  خانم هــای  بــرای  به خصــوص  می کنــم؛ 
کارگاه  تــا  هســتم  درصــد  اســت.  ســخت  شرایط شــان 

بســته بندی هــم بزنــم. 

دریافت نشان استقالل و برخورد مردم
ایــن انتخــاب، نقطــۀ عطفــی در زندگــی ام بــود و باعــث 
کســانی مثــل  خوشــحالی خانــواده ام شــد؛ آن هــم از دســت 
کــه جایــگاه ویــژه ای نــزد مردم  همســران شــهدای هســته ای 

دارنــد.

نشــان متفــاوت شــد.  از دریافــت  بعــد  مــردم  برخــورد 
کارهایم را نشــان  گــر  کــرد و ا گزارشــی تهّیــه  صداوســیما از مــن 
بــرای  قبــًا  می شــد.  ســخت تر  شــرایطم  شــاید  نمــی داد، 
ــی اآلن  ــد؛ ول ــه مــن اجــازه نمی دادن ــا مســئولین ب ماقــات ب
کمیتــۀ  امــداد وامــی  اجــازه می دهنــد. از طرفــی باعــث شــد، 

ــه مــا بدهــد. کشــت زعفــران ب ــرای   ب

فعالیت در عرصۀ اقتصاد مقاومتی 
پیشــرفت  خیلــی  شــدیم،  تحریــم  مــا  وقتــی  به نظــرم 
زعفــران،  کشــت  بــرای  مــن  دالیــل  از  یکــی  داشــتیم. 
کــه  صحبت هــای رهبــری در زمینــۀ اقتصاد مقاومتــی بــود 
کــم شــود«. بــا لطــف خــدا،  فرمودنــد: »وابســتگی بــه خــارج 
کــه قلبــًا تجربیــات خــود را در اختیــار مــن قــرار دادند،  کســانی 
باعــث شــد تــا مــن هــر چیــزی را به دســت بیــاورم و در اختیــار 

دیگــران نیــز قــرار دهــم
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در بخــش »اقتصــاد مقاومتــی و ملــت قهرمــان« هشــتمین دوره جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، شــش اثــر بــه 

عنــوان نامزدهــای دریافــت »نشــان مردمــی اســتقالل« منتخــب شــدند کــه در زیــر نگاهــی اجمالــی بــه آنهــا داریــم.

نشان مردمی استقالل اهدا می شود به ...
کــه بعــد از جهــاد در جنــگ، به عرصــۀ جهــاد اقتصــادی وارد می شــوند. آنهــا در زمینــۀ  »یــد واحــد«؛ داســتان پنــج جانبــاز دفــاع مقــدس اســت 
کــه بــا صــادرات محصــول خــود، چهــار میلیون  کشــاورزی و باغــداری وارد شــده و دو درصــد از بــادام اســتان چهارمحــال بختیــاری را تولیــد می کننــد 
کارهایــی در بــاغ مشــغول اند. »علــی بیاتــی« جانبــاز  کــرده و هرکــدام بــه  کار  ارزآوری در ایــن زمینــه داشــته اند. ایــن پنــج نفــر در ایــن عرصــه تقســیم 
ــه »نجفــی  ــردازد. »حاجــت نجفــی« جانبــاز هفتــاد درصــد، ملقــب ب ــاغ می پ ــه حســاب کتاب ب ــدری« ب ــه »حاجــی ضرب هفتــاد درصــد، ملقــب ب
کــه بــا فکــر و اندیشــۀ  تخریب چــی« بــه غربال گــری میوه هــای رســیده، »سیدرســول هاشــمی« جانبــاز هفتــاد درصــد ملقــب بــه »ســیِد دیده بــان« 
خــود، درصــدد ارتقــاء و بازدهــی تولیــد اســت. »ســهراب حیــدری« جانبــاز 45 درصــد ملقــب بــه »خلبــان« نیــز بــه آبیــاری بــاغ پرداختــه و »حاجــی 

کار هســتند. کرمــی« جانبــاز 45 درصــد نیــز مســئول پخــت غذاســت. در تعاونــی و بــاغ ایــن پنــج جانبــاز، شــصت نفــر مشــغول 

کــه بــه باغداری پســته مشــغول اســت. »محمــود باراني« در روســتاي پیــك زرندیۀ  کارآفرینــی  »دشــت آدم خــوار« مســتندی اســت دربــارۀ معرفــی 
کــود و ســم شــیمیایي ( در منطقــۀ زرندیــۀ ســاوه معــروف بــه دشــت آدم خوار اســت.  ســاوه باغــدار پیشــرو تولیــد کننــده پســتۀ ارگانیــك )تولیــد بــدون 
کنــون منطقــۀ زرندیــه را بــه قطــب تولیــد پســتۀ ارگانیك تبدیل کرده اســت.   کــرده و هم ا او از ســال 63 در ایــن دشــت بایــر اقــدام بــه ایجــاد بــاغ پســته 

کــردن آن  کار اساســي تســطیح زمیــن و همــوار  کــه اصالتــًا اهــل رفســنجان اســت، بــا خریــد 100هکتــار زمیــن و یــك حلقــه چــاه، شــروع بــه  بارانــی 
کــرده و 10 ســال از عمــر ایــن بــاغ می گــذرد.   کــرده اســت. او بــرای هــر هکتــار زمیــن 35 تــا 40 میلیــون تومــان هزینــه  و ســپس اقــدام بــه احــداث بــاغ 

َکهــِک قــم اســت که  مســتند »از صفــر تــا صــد« داســتان »حاج محمــود آقابابایــی« اهــل روســتاي کرمجــگان در دامنــه شــمالي کوه  هــاي جنــوب 
در منطقــه اي سرســبز و حاصل خیــز واقــع شــده اســت. 

کــه درس جنگیــدن بــا دشــمنان و مشــکات را از آن ســال ها آموختــه؛ این بــار نیــز در عرصــۀ اقتصــادی بــا مشــکات  ایــن جانبــاز دفــاع مقــدس 
گرفتــه تــا ســرمازدگی محصوالتــش بــه مقابلــه می پــردازد. گرازهــا  پیــش رو از حملــۀ 

کار  کنــد. او در ابتــدا  کوله بــاری از تجربــه، پــا بــه عرصــۀ اقتصادمقاومتــی نهــاد و در ایــن راه توانســت بــرای خــود و روســتاییان، شــغل فراهــم  او بــا 
کشــاورزی، باغــداری و پــرورش زنبورعســل توســعه می دهــد. کار خــود را بــه  کــرده و ســپس  خــود را از فنرســازی شــروع 

کــه در ســال37 بــا ورود بــه دانشــگاه، تصدیــق معلمــی می گیــرد. او با  َکرفــس، از توابــع همــدان اســت  »ِز مثــل ...« داســتان پیرمــردی از روســتای 
گــر کســی از دنیــا  کار کشــاورزی می پــردازد و هیــچ لذتــی را باالتــر از آن نمی دانــد. اهالــی ایــن روســتا یــک تعاونــی تشــکیل داده انــد تــا ا همــت خــود بــه 
بــرد، بازماندگانــش را تحــت پوشــش قــرار دهنــد. مــردم ایــن روســتا بعــد از برداشــت محصــول یک دهــم آن را به عنــوان زکات پرداخــت می کننــد و از 

درآمــد آن در ســاخت حمــام، پــل، تعمیــر ســاختمان امامــزاده و ســاخت چهــار مســجد اســتفاده می کنند.  

کــه به خاطر کم آبــی درگیر بیکاری  کــه در روســتای ســلیمان آباد شهرســتان زرنــد کرمــان زندگی میکند. روســتایی  »طیبــه رحمانــی« زنــی اســت 
کــه آنهــا تصمیــم بــه رفتن از روســتا میگیرنــد؛ اّما خانــم رحمانی و  کــرده اســت. تــا آنجــا  شــده و ایــن بیــکاری، مشــکات زیــادی را بــرای روســتا ایجــاد 
همســرش تصمیــم میگیرنــد به جــای تــرک روســتا و رفتــن بــه شــهر، فکــری بــرای حل مشــکل روســتا کننــد. آنهــا به جای رفتــن به شــهر تواناییهای 
اهالــی روســتا را فعــال کرده انــد تــا بــه درآمدزایــی برســند. قبوالنــدن توانایــی بــه مــردم یک مقــداری زمانَبر اســت؛ ولی آنها این مشــکات را متحمل 

میشوند.

مســتند »حاصــل فصــل مــن« پرتــره ای از زندگــی خانــم »ســلیمه نصیــری« از اهالی روســتا رحیم آبــاد آذربایجان غربی اســت. زمانــی گندم های 
کشــاورزی را در  روســتاییان را آفــت »ســن« زده بــود و آنهــا در خطــر بزرگــی قــرار داشــتند. ایــن بانــو تصمیــم می گیــرد بــرای حــل ایــن مشــکل، رشــتۀ 
کــردن پتانســیل بانــوان روســتا در جهــت اشــتغال زایی و جلوگیــری  کنــد. بخــش دیگــر زندگــی او فعــال  کمــک  دانشــگاه بخوانــد تــا بــه روســتاییان 
کار و تــاش،  کــه چگونــه می تــوان بــا  از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر اســت. ایــن مســتند پشــت کار یــک خانــم را نشــان می دهــد و بیــان می کنــد 

ــود. موفق ب
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ملت قهرمان کیست؟
گونه شماری روایت های مختلف قهرمان

تالشی برای ثبت رکورد
هــر  اســت.  دقــت  و  اندازه گیــری  تمــدن  امــروز  تمــدن 
ــه  ــر می شــود ب گرفــت رقابت پذی ــدازه  ــه بشــود ان ک چیــزی را 
همیــن ســبب بســیاری از تاش هــای قهرمانــان امــروز بــرای 
ثبــت  بــرای  ایــن مرزهــای دقیق انــد. تاشــی  جابه جایــی 
منظم ترین هــا،  قوی ترین هــا،  ســریع ترین ها،  رکــورد. 
عرصه هــای  کوتاه ترین هــا  و  طوالنی تریــن  دقیق ترین هــا، 
ایــن  در  امــروز  انســان  کــه  می کننــد  فراهــم  گســترده ای 
کنــد.  کنــد تــا رکــوردی را جابه جــا  بــازی ریاضــی وار تــاش 
پیشــرفت های تکنولــوژی، ابــزار و ادواتــی بــرای بشــر فراهــم 
کمــی  کــه یکــی از نتایجــش متنــوع شــدن رقابت هــای  کــرده 
در فعالیتــی بــه نــام ورزش اســت. ورزش هــا زمینــی بــرای 
بــا رکوردهــا هســتند. رکوردهــا چــون رقابــت ایجــاد  بــازی 
ــرگرم کننده ای  ــات س ــد و لحظ ــت دارن ــس جذابی ــد پ می کنن
ــری  ــا را پیگی ــردم آن ه ــن م ــد. بنابرای ــردم می آفرینن ــرای م ب
عرصــۀ عمومــی می شــود. وارد  فعالیت هــا  آن  و  می کننــد 

قهرمان رکورد
کشــورهای مختلــف  در یــک رقابــت جهانــی، ورزشــکاران 
گرچــه تاریــخ  رقابــت می کننــد و فــرد پیــروز قهرمــان اســت. ا
ــی  فرهنگــی، اجتماعــی جوامــع در توصیــف معنــای قهرمان
ملــی  غیــر  و  روایــت جهانــی  ایــن  نهایتــًا  امــا  متفاوت انــد؛ 
ســکوالر  بــازی  یــک  وارد  را  فرهنگ هــا  همــۀ  کــه  اســت 
ایرانــی،  فرهنــگ  و  تاریــخ  در  ُکشــتی  گــر  ا کــرده.  جهانــی 
آداب و مناســکی دارد یــا ورزش هــای رزمــی در شــرق آســیا 
رشــته های  جهانــی  فدراســیون های  دارد،  خاصــی  آداب 
اســتاندارد،  قوانیــن  بــا  را  مناســک  و  آداب  ایــن  ورزشــی، 
کرده انــد و بــا جهانی شدنشــان فاقــد آداب بومــی  جهانــی 
رشــته های  قهرمان هــای  بنابرایــن  گردیده انــد.  محلــی  و 
گرچــه  ــازی جهانــی و استانداردشــده  و ا ورزشــی وارد یــک ب
ــل  ــا ذی ــود دارد؛ ام ــان در آن وج ــخ زیستش ــی از تاری رگه های

نظــم تمدنــی مــدرن تعریــف می شــوند. 

ملــی  قهرمــان  یــک  گرچــه  ا ورزشــی  قهرمــان  بنابرایــن 
اســت؛ امــا قهرمانــی اســت در زمین بــازی تمــدن جدیــد و 

مدرنیتــه.

دنیای ترس و اضطراب
کــه  دارد  هــم  دیگــری  رویــۀ  تکنیکــی  پیشــرفت های 
بــرای بشــر چیــزی به جــز تــرس و اضطــراب فراهــم نکــرده. 
بحران هــای  امــا  آورده،  بیشــتری  رفــاه  گرچــه  ا تکنولــوژی 

کی را هــم رغــم زده و تصویــر دنیــای آینــده را پــر از  ترســنا
گــرم شــدن  کــرده اســت. بحــران آب، بحــران  ابهــام و هــراس 
گونــش  گونا زمیــن، بحــران محیط زیســت بــا انــواع و اقســام 
و از همــه بحرانی تــر جنگ هــای نظامــی آینــده. جنگ هــای 
کــرۀ  کــه  انســان،  نــه  آن  در  کــه  اســت  مهلکــه  ای  اتمــی 
ایــن بحران هــا  گرچــه  ا زمیــن هــم تکه تکــه خواهــد شــد. 
ــری  ــم تصوی ــودش ه ــا خ ــم آورده؛ ام ــود فراه ــه خ را مدرنیت
کــه سرنوشــت جهــان در  از ایــن آینــده را نشــان می دهــد 
کــه منجــی جهــان اســت. دســت قهرمانــان اســت. قهرمانــی 

قهرمان امروز، منجی جهان
متنــوع  گونه هــای  کــه  اســت  همان جایــی  ســینما 
کــه در دنیــای  قهرمــان متولــد می شــوند. قهرمانــی  ایــن 
مــدرن  تمــدن  هســتند.  انســان ها  منجــی  آخرالزمانــی 
کنــار جهــان روی  گوشــه و  پیــش رفتــه و انگشــت هایی در 
دکمــۀ موشــک های الکترونیکــی اســت. ســوپرمن، بتمــن، 
قهرمانانــی هســتند  و...  کونگ فــوکار  پانــدای  ماتریکــس، 
کننــد و جامعــه  ــا بحران هــای موجــود را حــل  کــه می آینــد ت
وظیفــه  جهــان،  نجــات  از  بیــش  آن هــا  دهنــد.  نجــات  را 
کــه  کننــد  دارنــد تــا بــه مــردم اعتمــاد بدهنــد و امیدوارشــان 
کســانی هســتند تــا دنیــا را نجــات بدهنــد. شــاید  همــواره 
ــما  ــود ش ــل خ ــی مث ــان معمول ــک انس ــده ی ــن نجات دهن ای

گــی خارق العــاده.  ویژ بــدون هیــچ  باشــد. 

مجید مالکی
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قهرمان جنگ، قهرمان دموکراسی
ــول  ــاید در ط ــان در جامعــه و ش ــد قهرم عرصــۀ دیگــر تول
ــگ  ــن جن ــواره قری ــریت هم ــخ بش ــت. تاری ــگ اس ــخ جن تاری
بــوده و ســرداران فاتــح همیشــه قهرمانــان ملــی بوده انــد. 
فیلم هــای هالیــوودی در روایــت خــود از جنــگ، قهرمانانــی 
جهانی انــد.  الگویــی  کــه  می دهنــد  نشــان  مــا  بــه  را 
در  دموکراســی  و  آزادی  گســترش  راه  در  کــه  قهرمانانــی 
دموکراســی  ارزش  جهانی شــدن  بــا  می جنگنــد.  جهــان 
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــان آمریکای ــک قهرم ــر ی ــان دیگ ــن قهرم ای
یــک قهرمــان جهانــی اســت. قهرمــان جنــگ امــروز قهرمــان 
آمریــکا  ارتــش  و  اســت  دموکراســی  مرزهــای  گســترش 
گســترش آزادی. هالیــوود انبوهــی از قهرمانــان  داعیــه دار 
کــه زیــر پرچــم  کشــیده اســت  بــه تصویــر  را  پیــروز جنــگ 
آمریــکا می جنگنــد، هزینــه می دهنــد تــا دموکراســی و آزادی 

گیــر شــود.  در جهــان فرا

قهرمان های ایرانی در تاریخ
امــا  گرچــه مســلمان اســت؛  ا ایــران  تاریــخ  قهرمــان در 
ریشــه های ملــی اش پررنگ تــر اســت. یکــی از ایــن عوامــل 
دوســت داران  و  شــیعیان  اجتماعــی  موقعیت هــای  بــه 
رافضــی  به عنــوان  همــواره  کــه  بازمی گــردد  اهل بیــت 
شــیعیان  ایــران،  تاریــخ  در  بــوده.  مبــاح  خونشــان 
در  نهایتــًا  و  می گیرنــد  به دســت  را  قــدرت  آهسته آهســته 
هم جــواری  از  خــاص  پیونــدی  کــه  اســت  صفــوی  عصــر 
ســبب  همیــن  بــه  می گیــرد.  شــکل  حکومــت  و  مذهــب 
از  نمی تــوان  بارقه هایــی  معــدود  به جــز  تاریــخ  طــول  در 

کــرد. صحبــت  مســلمان  و  شــیعی  قهرمــان 

ــه  ــش از آن ک ــان بی ــران، قهرم ــخ ای ــر در تاری ــوی دیگ از س
عنصــری تهاجمــی باشــد، عنصــری تدافعــی اســت. یعنــی 

بیــش از آنکــه اهــل هجــوم باشــد اهــل دفــاع اســت. نادرشــاه 
صفــوی  شــاه عباس  غزنــوی،  محمــود  ســلطان  افشــار، 
کشورگشــایانه توفیقاتــی  همگــی در جنگ هــای تهاجمــی و 
داشــته اند. ســلطان محمــود غزنــوی در جنــگ »ســومنات« 
و نادرشــاه افشــار در جنــگ »کرنــال« جواهــرات بســیاری 
بــرای ایرانیــان بــه ارمغــان آوردنــد؛ امــا چــرا بــه قهرمــان ملــی 
کــه چــون پادشــاهان،  گفــت  بــدل نشــدند؟ شــاید بتــوان 
و  غــارت  و  فتــح  می کننــد.  حکومــت  ظلــم  برمــدار  غالبــًا 
بــه  کشورهاســت  دیگــر  مــردم  بــه  ظلــم  هــم  کشتارشــان 
گرچــه شــاهان مقتــدر و زورمنــدی بوده انــد  همیــن ســبب ا

امــا بــدل بــه قهرمــان ملــی نشــده اند. 

کشورگشا یا مدافع وطن
 قهرمــان ایرانــی بیشــتر مدافــع وطــن، نامــوس و عقیــده 
کشورگشــا و جنــگ آور. مــروری بــر حافظــۀ تاریخــی  اســت تــا 
کــه خوش نامــی میــرزا  مــردم ایــران مؤیــد ایــن امــر اســت 
ســردار  بختیــاری،  علیمردان خــان  جنگلــی،  کوچــک 
ملــی و ســاالر ملــی، دلیــران تنگســتانی، شــهید مــدرس، 
کــه  کاشــانی و حتــی مصــدق بــه ایــن باز می گــردد  آیــت اهلل 
بعضــًا  و  کرده انــد  تــاش  مملکــت  اســتقال  حفــظ  بــرای 

ند. کشته شــده ا

ایرانــِی  انســان  مــا  اســامی  انقــاب  وقــوع  از  پیــش  تــا 
ــی  کام ــی،  ــی، عرفان ــد فقه ــه عقای ک ــم  ــلمانی را می بینی مس
و  ح  طــر اجتماعــی  عرصه هــای  در  امــا  دارد؛  فلســفی  و 
اندیشــه مدونــی بــرای جامعــه و مــردم نــدارد. نمی تــوان 
از اندیشــه های اجتماعــی فارابــی، ابن خلــدون و فاســفه 
گذشــت؛ امــا هیچ کــدام از ایــن اندیشــه ها از مــرز باورهــای 
دوران  در  امــا  نشــدند.  گیــر  فرا و  نکردنــد  عبــور  مردمــی 
و  فقهــا  بــا  اجتماعــی  قیــام  و  حرکــت  بارقه هــای  معاصــر 
فقهــا  صفــوی  دوران  در  گرچــه  ا می گیــرد.  شــکل  مراجــع 
دوران  در  امــا  می شــوند؛  نزدیــک  صفــوی  شــاهان  بــه 
کشــورهای  کــه بــه ســبب قــدرت اســتعماری  قاجــار اســت 
کشــور ایــران زیــر فشــارهای سیاســی قــرار می گیــرد.  غربــی 
ــه و  ــتان، فرانس ــورهای انگلس کش ــب  ــه از جان ک ــارهایی  فش
گرفتــه و همگــی درصــدد  روســیه بیــش از دیگــران شــدت 

هســتند. خــود  اســتکباری  اهــداف  تأمیــن 

هســتند  فقهــا  ایــن  سیاســی،  فشــارهای  ایــن  برابــر  در 
کــه بیــش از دیگــر جریانــات علمــی و فکری)عرفــا، فاســفه، 
ایــران  ملــت  اســتقال  از  و  شــده  میــدان  وارد  متکلمیــن( 
ــد. دســتور جهــاد علمــا در جنگ هــای ایــران و  کرده ان دفــاع 
کــو، مبــارزات شــهید مــدرس، نــواب صفوی،  روس، قیــام تنبا
کاشــانی و بســیاری دیگــر از علمــا و فقهــا نمونه هایــی  آیــت اهلل 
کلیــد زده  از بســیارند. ایــن حــرکات و اقدامــات از قاجاریــه 
کــرد و امــام خمینــی در ادامــۀ  شــد و در پهلــوی را بلــوغ را طــی 
مســیر علمــای پیــش، طــرح جدیــدی از منظومــه اندیشــۀ 

اســامی درمی انــدازد بــه نــام اســام نــاب.

اسالم ناب
ح  مطــر نــاب  اســام  به عنــوان  کــه  طرحــی  بــا  امــام 
می کنــد، روی ســخنش را به طــرف تمــام مــردم می گردانــد. 
بــا آن هــا ســخن می گویــد و از نقشــه های آمریــکا، انگلیــس 
و اســرائیل بــرای منطقــه و ایــران صحبــت می کنــد. شــاه 
همــه  از  و  می خوانــد  آمریــکا  دست نشــانده  را  پهلــوی 
امــام  می کنــد.  معرفــی  کبــر  ا شــیطان  را  آمریــکا  مهم تــر 
پله پلــه از پانــزده خــرداد 42 تــا چهــارده خــرداد 68، مردمــی 

بــا ظلم انــد. مبــارزه  اهــل  کــه  تربیــت می کنــد  را 

در یک ســوی  کــه  ترســیم می کنــد  را  امــام جبهــه ای   
آن اســام حقیقــی و اســام نــاب اســت و در دیگــر ســوی، 
طاغــوت  مختلــف  روایت هــای  و  آمریــکا  کبــر  ا طاغــوت 
ایــن  یک ســوی  در  آمریکایــی.  اســام  نــام  بــه  اســام  از 
ــا مســتضعفان اند  ــخ  ی جبهــه پابرهنــگان و محرومــان تاری
و در ســوی دیگــر، اشــراف و ســرمایه داران یــا مســتکبران. 
کــه  دارنــد  جماتــی  جنــگ  ایــن  توصیــف  در  امــام 

به خوبــی جنــس آن را بیــان می کند.

امــروز جنــگ حــق و باطــل، جنــگ فقــر و غنــا، جنــگ 
مرفهیــن  و  پابرهنه هــا  جنــگ  و  اســتکبار،  و  اســتضعاف 
همــه  بــازوی  و  دســت  مــن  و  اســت.  شروع شــده  بــی درد 
ــر دوش  ــار مبــارزه را ب ــه ب کول کــه در سراســر جهــان  ــی  عزیزان
گرفته انــد و عــزم جهــاد در راه خــدا و اعتــای عــزت مســلمین 
خالصانــه  درودهــای  و  ســام  و  می بوســم؛  نموده انــد  را 
کمــال نثــار می کنــم. خــود را بــه همــه غنچه هــای آزادی و 

)صحیفــه امــام، ج 21، ص 85(

و  بــا ظلــم  مبــارزه  برمــدار  نــاب  اســام  تقــوا در  اساســًا 
کــه  قیــام هلل می گــردد. درنتیجــه هرکــس بــه فراخــور جایــی 
کنــد  کــه دارد بایــد تــاش  هســت، بــه فراخــور تــوان و بینشــی 
کاری انجــام دهــد. امــام خصلتــی در امــت پدیــد مــی آورد  و 
کــه مــردم خــود را در نســبت بــا جامعــه مســئول می داننــد و 

کنــش و رفتــار هدفمنــد می زننــد.  ــه  دســت ب

ملت قهرمان
قهرمــان امــروز جامعــۀ ایرانــی یــک فــرد برگزیــده، اســتثنا 
و  تــوان  انــدازه  در  کــه  اســت  کســی  نیســت.  منتخــب  و 
ــًا  ــرده اســت. ال یکلــف اهلل نفس ک بضاعتــش تکلیفــش را ادا 

 وســعها.
ّ

اال

امــام خمینــی و به تبــع آن انقــاب اســامی، تقــوا و مبارزه 
ــن  ــت. ای ــط داده اس ــی بس ــون زندگ گ گونا ــای  را در جبهه ه
کارزار نظامــی نیســت؛ بلکــه امــروز  مبــارزه صرفــًا جنــگ در 
تکنولوژیکــی،  عقیدتــی،  و  گفتمانــی  ابعــاد  جنــگ  ایــن 
کــرده اســت. ملــت  علمــی، سیاســی، اقتصــادی و ... پیدا
گســترده ایــن جنــگ  کــه در الیه هــای  قهرمــان ملتــی اســت 
کــه  کنــش می زنــد. خصلــت مهمــی  حضــور دارد و دســت بــه 

ــارزه اســت.   کنــش ملــت قهرمــان وجــود دارد مب در ذات 

کشــور تــاش  کــه بــرای پیشــرفت علمــی   دانشــمندی 
ــان می پــزد  کــه در پشــت جبهــۀ جنــگ، ن می کنــد، پیرزنــی 
ــک  ــه ت ک ــادری  ــد، آن م ــت کش می باف کاه و دس ــال و  ــا ش ی
بوســیده  را  چهــره اش  کــرده،  رده  قــرآن  زیــر  از  را  پســرش 
گســترش  بــرای  کــه  طلبــه ای  می کنــد،  جبهــه  راهــی  و 
مرزهــای عقیدتــی شــیعه، بــدون هیــچ پشــتوانۀ ســازمانی از 
کنیــا ســفر می کند،  نهادهــای تبلیغــی جمهــوری اســامی بــه 
کــه از مســئولیت های وزارت خانــه ای چشم پوشــی  دکتــری 
مســتضعفین  تــا  می شــود  آفریقــا  راهــی  می کنــد، 
چــون  قهرمان انــد  همگــی  کنــد.  درمــان  را  سیاه پوســت 
مبــارزه  و  تکالیف محــوری  کنش هایشــان،  تمــام  ذات  در 

نهفتــه اســت.

جشن ملت قهرمان، جشنوارۀ هنری مستضعفین
فعالیــت خــود  جشــنوارۀ عمــار در طــول هشــت ســال 
کنــد.  ــا بــه ایــن مــردم مبــارز توجــه  همــواره تــاش داشــته ت
در یــک تــاش جمعــی و جبهــه ای )درکنــار دیگرنهادهــای 
فیلم ســاز( ایــن ســوژه های قهرمــان را بــه تصویــر بکشــد و 
ــه در  ــا اینک ــد. ی ــه ده ــان ارائ ــری از زندگی ش ــت هن ــک روای ی
تــا  آورده  صحنــه  بــه  را  آن هــا  اختتامیه هــا  و  افتتاحیه هــا 
کنــد. هماننــد  از فیلم ســازان بــزرگ جبهــۀ انقــاب تقدیــر 
گذشــته مــادر شــهیدان خالقی پــور انجــام  کــه ســال  کاری 
کــه چفیــۀ فرزنــد شــهیدش را بــه ابوالقاســم  داد. مــادری 
کــرد. از ســوی دیگــر ملــت  طالبــی داد و تقدیــر ویــژه ای از او 
موردتقدیــر  بلکــه  نیســتند  کننــده  تقدیــر  صرفــًا  قهرمــان 
هــم قــرار می گیرنــد. هماننــد خاله ســکینه، ننــه عصمــت، 
خیرالنســا و در افتتاحیۀ امســال پاسداشــت از ســید عیســی 

کن لبنــان. قاســم مجاهــد ایرانــی ســا

ــر  ــه تصوی گفــت جشــنوارۀ عمــار جشــن ب ــد  درنهایــت بای
کــه غبار از  کشــیدن ملــت قهرمــان اســت. عمــار آیینــه ایســت 
حافظــه تاریخــی و فراموش کارمــان می زدایــد. تاریــخ مبــارزۀ 
ــر  ــا نظ ــا ب ــد و م ــرار می ده ــان ق ــش رویم ــان را پی ــت قهرم مل

ــر داشــته هایمان می شــویم.  ــه ایــن آیینــه متذک ب
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4دهــه از انقــاب اســامی ایــران مــی گذرد، این ســؤال که 
چــه نســبتی میــان مبانی انقــاب و هنــر وجــود دارد، یا اینکه 
انقــاب، چگونــه هنــری را در غایــت خود، مطلــوب می داند، 

همچنــان بــی پاســخ و مغفول مانده اســت؟

کســی بایــد بــرای ایــن ســؤاالت مبنایــی، پاســخی  چــه 
درخــور بیابــد؟ سیاســتمداران؟ مدیــران اجرایــی و قضایی؟ 

یــا...؟ 

گــر اینگونه باشــد،  یــا اندیشــمندان عرصــه هنــر و رســانه؟ ا
چــه میــزان جمــات زیــر، دغدغــۀ هنرمنــدان  و اصحــاب 

رســانه ماســت؟

»هنــر در جایــگاه واقعــي خــود، تصویــر زالوصفتانــي اســت 
فرهنــگ  اســامي،  اصیــل  فرهنــگ  از مکیــدن خــون  کــه 
عدالــت و صفــا، لــذت مي برنــد. تنها بــه هنري بایــد پرداخت 
کــه راه ســتیز بــا جهانخــواران شــرق و غــرب و در رأس آنــان 
آمریــکا و شــوروي را بیامــوزد. هنرمنــدان مــا تنهــا زمانــي 
کولــه بــار مســئولیت و امانتشــان را  مي تواننــد بي دغدغــه، 
کــه مطمئــن باشــند مردمشــان بــدون اتــکا  زمیــن بگذارنــد 
بــه غیــر، تنهــا و تنهــا در چهارچــوب مکتبشــان، بــه حیــات 

رســیده اند...«1 جاویــدان 

گفــت، هنرمنــدان  شــاید ســؤالی اساســی تر را بایــد پاســخ 
مــا چقــدر بــا »چهارچــوب هــای مکتبشــان« آشــنایی دارنــد؟ 
اساســًا آن را درســت می شــمارند؟ و آیا تنها نســخۀ مطلوب 

و ســعات بخــش، بــرای بشــر مــی داننــد؟

گونــه نباشــد، ســخنان بنیانگــذار ایــن انقــاب،  گــر ایــن  ا
کنــد و چــه روح  چــه دغدغــه ای مــی توانــد در آنــان ایجــاد 
ــن  ــان ، ای ــه در آثارش ک ــد  ــان بدم ــد در آن ــی خواه ــدی م تعه

روح بــه جامعــه دمیــده شــود؟

آیــا ایــن مبانــی در مجموعــه هــای رســمی هنرپــرور مــا 
و  اســاتید  بیــن  در  یکبــار،  فقــط  یکبــار،  دانشــگاه،  چــون 

شــده؟ گذاشــته  بحــث  بــه  دانشــجویان، 

کــه فرهنــگ  کــه نــه، پــس انتظــار بیجایــی اســت  گــر نــه  ا
عدالــت وصفــا، مبــارزه بــا جهانخواران غــرب و شــرق و دعوت 
مــردم جهــان بــه حیــات جاویــدان را در آثــار تربیــت یافتــگان 

دانشــگاه هــای جمهــوری اســامی ببینیــم.

و  خــود  مــردم  بــا  سال هاســت  کــه  ســینمایی  و  هنــر 
مشکاتشــان نســبتی نــدارد، چطــور مــی خواهــد بــرای آنــان 
کــه در دامــن هنــر غربــی  گری  الهــام بخــش باشــد. از ســینما
ــال  ــب و خی ــهوت و غض ــارش، ش ــب آث ــد مخاط ــه بای آموخت
انســان باشــد و مــدام در ســنجش نســبت بیــن ایــن ســه، 
کــه آرمــان هــای  معلــق بمانــد، نمــی تــوان انتظــار داشــت 
ــای  ــان ه ــه آرم ک ــد؛  ــدش بگنج ــر منجم ــر، در تفک ــی بش عال
متعالــی حیــات طیبــۀ انســانی، در وجــه عقانیــت و فطــرت 

انســان مســطور اســت، نــه در قــوای شــهوت و غضــب.

شــاید راه حــل در حرکــت مردمــی دیگــری باشــد، همــان 
گــردۀ خســتگی ناپذیــر آنــان بنــا شــد. کــه انقــاب بــر  مردمــی 

کــه ســال هــای دفــاع مقــدس را خــود  همــان مردمــی 
کــه در مقابــل تحریــم هــای  کردنــد. همــان مردمــی  مدیریــت 
کــه  همــه جانبــه غــرِب آزاد از دامــن انســانیت، ســال هاســت 

ایســتاده انــد.

کــه »ولتکــن منکــم امــه یدعــون الــی  کســانی  بایــد باشــند 
الخیــر و یأمــرون بالمعــروف و ینهــون عن المنکــر و اولئک هم 

المفلحون«2

امــروز هنــر و رســانه بهتریــن ابــزار امــر بــه معــروف و نهــی از 
کــه بسیارشــان  کمــان، همانانــی  منکــر اســت. امــر و نهــی حا
ــفر  ــر س ــن آن پی ــد از راه روش ــاده ان ــه دور افت ک ــت  ــال هاس س
مقاومتــی،  اقتصــاد  کــه  روســت  همیــن  از  انقــاب.  کــردۀ 
تنهاوتنهــا لقلقــۀ زبانشــان اســت و هیــچ توجهــی به تعطیلی 
کارگر شــریف ندارند و آنــان را به  کارخانــه هــا و بیــکاری هــزاران 

چــوب نســیه حوالــه مــی دهنــد.

کیــد زیــادی بــر محتــرم  کــه دیــن مبیــن اســام تأ در حالــی 
دســت  بوســیدن  دارد.  حقوقشــان  و  کارگــران  شــمردن 
کارگــر توســط پیامبــر)ص(، بایــد الهــام بخــش هــر مســئول و 
هنرمنــد نظــام اســامی باشــد. امــام صــادق)ع( مــی فرمایــد: 
کــه عــرق آنــان )کارگران( خشــك شــود، مزدشــان  »پیــش از آن 

را بپــرداز.«

کســب روزی  در اســام، ثروت اندوزی اصل نیســت بلکه 
حــال، اهمیت فــراوان دارد.

 ِبُقْنَیِتــه«، 
َ

ِتــِه ال امــام علــی )ع( مــی فرماینــد: »َاْلَمــْرُء ِبِهّمَ
ارزش انســان بــه همــت اوســت، نــه بــه ثروتــش.

کمان  ابزار رسانه و سینما، امروز در خدمت امر و نهی حا
کشــور نیســت، هــر چــه جلوتر مــی رویــم، ایــن رابطۀ معکوس 
بــا جریــان انقــاب اســامی بشــتر آثــار ســینما و صداوســیما، 
کنــد. جــای هنرمنــدان متعهــد در چرخــۀ  نمــود پیــدا مــی 
ــی  ــا خــط بلطان ــران خالیســت ت ــوب ســینمای امــروز ای معی
کــه باید  گرانی  بکشــند بــر ســینمای جشــنواره محور. ســینما
کارگران و مســتضعفین باشــند و نــه دلخوش  صــدای رســای 
بــه قــدم زدن روی فــرش قرمــز غفلــت. آرمــان انقــاب، دفــاع 
از حقــوق مســتضعفین و محرومیــن اســت: »مــا مظلومــان 
ــدا  ــر از خ ــا غی ــم. م ــان و پابرهنگانی ــخ، محروم ــۀ تاری همیش
گــر هــزار بــار قطعــه قطعــه شــویم، دســت از  کســی را نداریــم و ا

مبــارزه بــا ظالــم بــر نمــی داریــم.«3

در ایــن مجــال، بــه بررســی اجمالــی خواهیــم نشســت 
وضعیــت هنــر و رســانه و پیگیــری رســالتش در امــر و نهــی 
کشــور را بــه همــراه نیــم نگاهــی بــه برخــی آثــار  مســئولین 

کارگــر.  کار و  ســینمایی جهــان در حــوزه 

پی نوشت:
1و3-ازفرمایشاتامامخمینی)ره(

2-وبایــدباشــندازمیــانشــما،گروهــیکــهبــهخیــردعوتکننــدوامربه
لعمــران-104( معــروفونهــیازمنکرنمایند،اینانرســتگارانند.)آ
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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 چه می 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. 

»ولی نعمتان انقالب« در چمبرۀ »استضعاف 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 

محمد جعفری نژاد

انقــاب«  »دانشــگاه  بــود  قــرار  کــه  ای  رســانه  چــرا 
باشــد، امــروز حتــی از پوشــش  رســانه ای وضعیــت 
و مطالبــات »ولــی نعمتــان انقــاب« نیــز عاجــز اســت و 
ــر رســانه هــا ســایه افکنــده  ــان ب تحکــم پــول، آن چن
کــه مســتضعف اقتصــادی، خــواه ناخــواه مســتضعف 

ــود. ــی ش ــز م ــانه ای نی رس
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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 
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 

مسئولین و صاحبان قدرت و ثروت خوش آید!

4- وجــود تبعیــض و از بیــن رفتــن عدالــت رســانه ای: 
هرچنــد فعالیــت هــای متعــدد اقتصــادی در بســتر انقــاب 
کاهــش فقــر مطلــق،  زیــادی در جهــت  تــا حــد  اســامی 
جهــاد  نظیــر  هایــی  حرکــت  خصــوص  )بــه  بــوده  موفــق 
گســترش  ســازندگی در ابتــدای انقــاب( امــا متأســفانه بــا 
شــهری،  متوســط  طبقــه  آمــدن  وجــود  بــه  ارتباطــات، 
هجــوم رســانه ای غــرب و ... و در پــس ایجــاد مقایســه، فقــر 
کــرد. بــه وجــود  گســترش پیــدا  کشــور  نســبی روز بــه روز در 
آمــدن فقــر نســبی، بــه نوبــه خــود باعــث ارزشــمندی پــول و 
ثــروت شــده و بــا دگرگونــی نظــام ارزشــی جامعــه، ارزشــمند 

شــدن ســرمایه دار را بــه ارمغــان آورده اســت.

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

کارگران« به هیچ عنوان موضوعیتی نمی یابد.

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:
1 بررسیاجمالیمبانیاقتصاداسالمی،ص96.

ترجمــۀ ســادۀ »دســتمزد حداقــل معیشــت« در نظــام ســرمایه داری یعنــی » نــان بخــور و نمیــر«. اینجاســت کــه صــورت 
جدیــدی از بــرده داری تحــت عنــوان »بــرده داری مــدرن« رخ مــی نمایــد و اقشــار ضعیــف روز بــه روز به اســتضعاف بیشــتر 

کشــیده مــی شــوند. 
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حرف سوم؛ اقامه قسط
بررسی جایگاه راهبردی هنر و رسانه در فرهنگ سازی از کار و کارگر

هــای  نظــام  در  کار  موضــوع  بــه  رســانه  و  هنــر  ورود 
کمونیستی و کاپیتالیستی

کارگــری در نظــام رســانه ای و  کار و ســاختارهای  مســئله 
ســینما، همــواره یکــی از جهت گیری هــای اصلــی بــوده و بــا 
توجــه بــه اینکــه یکــی از مناســبات مهــم اجتماعــی مســئله 
کار اســت، ظهــور و بــروزی جهانــی در عرصــۀ رســانه ای و 
کرده اســت  هنری داشــته و ســینما و تلویزیون را درگیر خود 
کلــی تقســیم  کــه عمــده ی جریانــات بــه دو بخــش و مکتــب 
می شــد:1- جهت گیــری جریان هــای چــپ مارکسیســتی 
کشــورهایی بــا تفکــر راســت و جریان هــای تفکــر  2- آثــار 

کاپیتالیســتی یــا ســرمایه داری .

کشــورهای چــپ مارکسیســتی، شــوروی در رأس آن هــا، 
ــانی را  ــی یکس ــا، تلق کوب ــور  کش ــمالی،  ــره ش ک ــرقی،  ــای ش اروپ
ــار هنــری  ــه در آث ک ــوع شــغلی  کار و ن ــوع  ــد. امــا ن ــه می کردن ارائ
کشــورهای اروپــای  و ســینمایی، به خصــوص در تلویزیــون 
غربــی مثــل آلمــان غربــی، انگلیــس و فرانســه و به ویــژه در 
ایاالت متحــده آمریــکا دیــده می شــد و دیــده می شــود. یــک 
 worker و work .جنس و ســازوکار دیگری را القا می کرده اســت
کار می کند. در تلقی چپ مارکسیستی  کار و کسی که  ، یعنی 
کار در تحــول ابــزار  کار" اصالــت و ارزش دارد. تحــول  "کار"و" ابــزار 
کشــاورزی و چکــش صنعــت  کار، داس  کار اســت. زمانــی ابــزار 
بــود، وقتــی ابــزار کار پیشــرفت پیدا می کند و کارخانه بــه وجود 
ــاوری و  ــا فّن کنــار می گــذارد و ب ــر داس و چکــش را  کارگ ــد،  می آی

کار می کنــد.  کارخانــه اســت  کــه در خــط تولیــد  تجهیزاتــی 

کار.  ــزار  کار اســت و اب ــر نیســت، تحــول در  کارگ تحــول در 
کار، جامعــه یــک جامعــۀ  بــه دلیــل اصالــت و ارزشــمندی 
کارگــر اصالت  کمیــت طبقه  کارگــری محســوب می شــود و حا
کارگــر بیشــترین نمــاد را در آثــار  کار و  پیــدا می کنــد، طبیعتــا، 
رســانه ای و ســینمایی جریــان چــپ مارکسیســتی در طــول 
ــن جریــان  ــاص داده. ای ــود اختص ــه خ ــته ب گذش ــال  صدس
آثــار  پوســترها،  در  دارد،  نمــود  هــم  هنــری  آثــار  ســایر  در 
کشــورهای بلــوک چــپ  کــه در  گرافیکــی و مجســمه هایی 
ســاخته می شــد، زنــان و مردانــی دیــده مــی شــدندکه لبــاس 
کار دارنــد، بــا آســتین های بــاال زده و داس و چکــش بــه 
ــار ســینمایی هــم لباس هــای شــخصیت هــا،  دســت. در آث
کارگــری بــوده اســت و بیشــتر شــکل و شــمایل  لباس هــای 
ــه،  کارخان ــر در  کارگ ــرد  ــا یــک ف کشــاورز، دهقــان ی ــرد  یــک ف
گرفتــه، افــراد اتوکشــیده و مرتــب و  محــور فیلــم قــرار مــی 
کمتــر دیــده می شــود. لباس هــای تشــریفاتی در ایــن آثــار 

ــپ،  ــتان چ ــابق، لهس ــوروی س ــورهای ش کش ــینمای  س
کوبــا، محــل نمایــش ایــن  کــره شــمالی و  یوگســاوی چــپ، 
دســت آثــار ســینمایی بودنــد؛ حتــی رگه هایــی از تفکــر چــپ 
کــه  در ســینمای انگلیــس دیــده مــی شــود. در آثــار جناحــی 
کارگــر انگلیس نزدیک بــود. در ایاالت متحده  کار و  بــه حــزب 
کمونیســتی ظهــور و بــروز  کــه جریــان چــپ  هــم، دورانــی 
گرایــش بــه تفکــرات  و فعالیــت داشــت، آثــار ســینمایی بــا 
کارگــر،  چــپ دیــده مــی شــود؛ در ایــن آثــار غالبــًا، طبقــه 
کارگــری  کنشــگر اصلــی اســت و افــراد، بــا شــکل و شــمایل 

کمتــر جنبــۀ تشــریفاتی و آن خلق وخــوی  دیــده می شــوند و 
بورژوایــی را دارنــد.

چپ گــرای  تفکــر  ایــن  عینــی  مصادیــق  از  یکــی 
کــه بــرای  مارکسیســتی، نمایــش عروســکی پــت و مــت بــود 
کــودکان ســاخته می شــد، حــدود80 قســمت از آن در دوره 
طبقاتــی چــپ و اروپــای شــرقی ســاخته شــد. در یکــی از 
کتــاب در خانــه  قســمت های پــت و مــت، این هــا تعــدادی 
کتــاب بســازند. همــه جــای  دارنــد، می خواهنــد یــک قفســه 
کتــاب می خواننــد. ایــن یعنــی  کتــاب شــده و  خانــه پــر از 
مبانــی نظــری، امــا مبانــی نظــری بــه دردشــان نمی خــورد، 
کتاب هــا را  کننــد و ایــن  می خواهنــد یــک قفســه درســت 
داخــل آن بچیننــد. اول چکــش و اره و میــخ نیــاز دارنــد ، 
کار می خرنــد. کتاب هــا را دســته، دســته می فروشــند و ابــزار 

کی از هــم جــدا  کشــور چــک و اســلوا البتــه بعدهــا وقتــی 
کردنــد، پــت و مــت هــم رویکــرد  شــدند و رویکــرد غربــی پیــدا 
کشــور، لیبرالیســتی شــدند و ادامۀ  کرد؛ هردو  متفاوتی پیدا 
ــی رفــت.  ــه ســمت فرهنــگ لیبرال ســریال پــت و مــت هــم ب
ــل  ــود. مث ــی ش ــدا م ــود، ج کی ب ــترا ــه اش ک ــان  ــا خانه ش مث
و  می کننــد  دوچرخه ســواری  و  ورزش  خانــه،  در  غربی هــا 

کارهایــی را انجــام می دهندکــه لیبرال هــا می کننــد.

کــه  کشــور چــپ، ایــن طــور القــا می شــد  کــودک  بــه یــک 
کتــاب داری، نیــاز  کــه نیــاز بــه خوانــدن  تــو بیــش از آن چــه 
کــردن  داری؛ ایــن در اســباب بازی ها هــم  کار  کار و  بــه ابــزار 

در هــر نظــام و حکومتــی، فرهنــگ ســازی بــرای ارزشــمندی کار و تــالش، ضریــب اهمیــت بالیــی دارد. داشــتن نیــروی کار باانگیــزه، پرتــالش و آمــوزش دیــده، ســرمایه ای راهبــردی بــرای هر 
کشــوری اســت کــه رؤیاهــای بلنــد در ســر دارد. بــرای تولیــد ایــن ســرمایه، نمــی تــوان نقــش بســیار مهــم هنر و رســانه را نادیده گرفــت. جهت تبیین ابعــاد این نقش در رســانه های ایــران و دیگر 

کشــورهای جهان، با اســتاد حســن عباســی، استراتژیســت برجســته کشــور،  به گفت وگو نشســتیم.
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ظهــور و بــروز داشــت؛ همچنیــن در دیگر انیمشــن ها و فیلم 
کودکــی، افــراد جامعــه را عاقه منــد و  هــای ســینمایی. از 
کار بــار می آوردنــد. بســیاری از آثــار ســینمای آمریکا،  شــیفته 
انگلیــس، آلمــان، فرانســه و ایتالیــای قبــل از جنــگ جهانــی 
ــری داشــتند مثــا نقــش  کارگ دوم، همــه شــکل و شــمایل 
کازان« ،  »مارلــون برانــدو« در فیلم هــای مربــوط بــه »الیــا
ــه اســت. در ســینمای  گون ــام هــوس« ایــن  ــه ن »تراموایــی ب
گرایــش دیــده مــی شــود؛ تعــداد زیــادی از  وســترن هــم ایــن 
کار می کننــد و راه آهــن می کشــند. در دوره ای  ایــن مــردم 
ــد و  کــرده بودن ــازه ســرزمین سرخ پوســت ها را تســخیر  ــه ت ک
می خواســتند آمریــکا را شــکل بدهنــد، مــدام عــرق می ریزند 

ــد  ــدا می کنن ــا پی ــدن ط کاوش می کننــد و مع و 

سود به جای کار
تفکــر  یعنــی  راســت،  تفکــر  بــا  کشــورهایی  آثــار  در  امــا 
کار  کاپیتالیســتی و اقتصــاد لیبرال-ســرمایه داری؛ اساســا 
کار و  ــزار  ــت دارد. اب ــده اصال ــود و فای ــه س ــدارد بلک ــت ن اصال
تحــول آن مهــم نیســت بلکــه ابــزار ســودآوری اهمیــت دارد و 
کشــورهای چــپ  مهم تریــن ابــزار ســودآوری، پــول اســت. در 
کمونیســتی چــون پــول اصالــت نداشــت، پدیــده ای بــه نــام 
بانــک  مرکــزی و ســاختار بــورس و ...نیــز جایــی نداشــت. 
گــردش  کارکــرد و  کوچــک بودنــد،  بانک هــا بســیار محــدود و 
کشــورهای  در  امــا  بــود.  محــدود  بســیار  هــا  آن  در  پــول 
ــکا، نهادهایــی مثــل  ــا ســرمایه گرا مثــل آمری کاپیتالیســتی ی
کــه بــدون پشــتوانه اســکناس  فــدرال رزرو، بانــک مرکــزی 

چــاپ می کننــد و ســاختار بــورس اهمیــت دارد و ایــن پــول 
ــه  ــان ســرمایه داری، ســود ب کار می کنــد. در جری ــه  ک اســت 
گری مطــرح مــی  کار اصالــت دارد، در نتیجــه ســودا جــای 
کــه چطــور  کــه چطــور پــول در بیاوریــم، نــه ایــن  شــود و ایــن 

کار مــا نتیجــه داشــته باشــد. کنیــم تــا  کار 

کاپیتالیســتی  کمونیســتی و  کار و ســود در تفکــر  تعریــف 
کمونیســتی ســود جمعــی مطــرح  متفــاوت اســت؛ در تفکــر 
اســت و در جامعــۀ ســرمایه داری، فردگرایــی اصالــت دارد و 
کــه ســود بیشــتری ببــرد. لــذا ســال 1390،  کســی پیــروز اســت 
گرفــت و  ــکا شــکل  جنبــش اجتماعــی 99 درصــدی در آمری
ــک  ــه ی ک ــتیم  ــدی هس ــا 99درص ــه م ک ــود  ــن ب ــان ای حرفش

درصــد دیگــر، ســهم مــا را خــورده اســت.

درصــد  یــک  آمریــکا،  میلیونــی   390 جامعــه  از  یعنــی 

کــه بیشــترین ثــروت را دارنــد، این هــا بــا پــول، بــه  هســتند 
کســانی مثــل  بــازی در بانــک هــا و بــورس مــی پردازنــد. 
کثــر  »برینــی میــداف« و »پونزیــل«، بــا حداقــل تــاش، حدا

فایــده و منفعــت را می برنــد.

پــس دو مبانــی تفکــر متفــاوت وجــود دارد. مارکسیســم 
ــه  ــه ب ک ــم  ــد و لیبرالیس ــت می ده کار اصال ــزار  کار و اب ــه  ــه ب ک
فایــده و ســود اصالــت می دهــد. ایــن تمایــز در ســینماهای 
آمریــکا خیلــی خــوب نشــان داده شــده اســت. در ســریال ها 
کارگــر اصالــت نــدارد.  و فیلم هــای ســینمایی آمریــکا، دیگــر 
خوش تیــپ  بســیار  افــراد،  تصویــر  جدیــد،  فیلم هــای  در 
خــط  پشــت  دست هایشــان  کــه  اســت  ادکلــن زده  و 

ــورژووا  تولیــد مکانیکــی چــرب نیســت، متعلــق بــه طبقــۀ ب
ــد  ــر جدی ــم عص ــما در فیل ــه ش ک ــزی  ــاف چی ــتند. برخ هس
کــه همــه تنــد تنــد در یــک خــط  چارلی چاپلیــن می بینیــد 
تولیــد، پیچ هــا را ســفت می کننــد شــبیه ایــن تصویــر در 

فیلم هــای امــروز آمریکایــی دیــده نمی شــود.

ابداع یوغ برای حیوان غیرقابل اعتماد
گهــی بازرگانــی شــخصی بــود  بــه نــام »ادوارد  مبــدع آ
یهــودی،  معــروف  روانشــناس  خواهــرزادۀ  او،  برنایــز«. 

اســت. فرویــد  زیگمونــد 

برنایــز در دهــه اول و دوم قــرن بیســتم، مبتنــی بــر نظریــه 
انســان،  گفــت:  کــه  فرویــد  خــودش،  دایــی  روانشناســی 
حیــوان غیرقابــل اعتمــاد اســت، دانش تبلیغــات را به وجود 
ــان ها ــب انس ــم و غض ــهوانی و خش ــانی و ش ــد نفس آورد. بع

 بــر بعــد عقانــی و فکری شــان غلبــه دارد. لــذا انســان، 
و  خواهــش  می تــوان  و  اســت  اعتمــاد  غیرقابــل  حیــوان 
ــه آن جهــت داد.  ــرد و ب ک تمناهــای نفســانی او را مدیریــت 
گهــی و تبلیغــات. چطــور می شــود بــه آن جهــت داد؟ بــا آ

بــرای  کــه  جامعــی  مســتند  در  کورتیــس  آدام  بعدهــا 
کــه برنایــز  کــرد   بی بی ســی ســاخت، ایــن نکتــه را روشــن 
براســاس ایــن انــگاره، دانشــی موســوم بــه روابــط عمومــی و 
کــرد، ایــن دانــش ابتــدا  گهــی بازرگانــی و تبلیغــات، طراحــی  آ
گهی هــای  کــم مســئلۀ آ کــم  از روزنامــه هــا وتلویزیــون آغــاز و 
کامــا بین المللــی  بازرگانــی بــه یــک هنــر جهانــی و ســاختار 

تبدیــل شــد.

ــار ســینمایی  گهــی بازرگانــی در تلویزیون هــا و آث امــروزه آ
کشــورهای غربــی، بــه وفــور دیــده می شــود.  آمریکایــی و 
ــه یــک  ک ــرای مــردم ذائقه ســازی می کنــد  ــی ب گهــی بازرگان آ
شــد،  ذائقه ســازی  برایشــان  وقتــی  بخواهنــد.  را  کاالیــی 
کار می افتــد و اقتصــاد، مصرف گــرا  چرخــۀ عرضــه و تقاضــا بــه  
بــه زیبایــی در مســتند  کورســیس  می شــود. ایــن را آدام 
کشــیده اســت. ــر  ــه تصوی »قــرن خــود« در چهــار قســمت ب

کاالیــی  کاالســت و هــر  در نــگاه ســرمایه داری همــه چیــز 
کنــد چــه چیزی بــه عنوان  قیمتــی دارد. هــر کســی نــگاه مــی 
کاال بــرای عرضــه دارد: یــک ورزشــکار بابــت زور و عضلــه اش، 
یــک هنرپیشــه بابــت زیبا یــی اش، یــک خواننــده بابــت 
کســی یــک  صدایــش، یــک دانشــمند بابــت فکــرش. هــر 
کاپیتالیســم و ســرمایه داری یعنــی  کاال بــرای فروختــن دارد. 
کاالیــی شــدن مناســبات و پدیده هــا. در اینجــا شــما دیگــر 

ــد. ــتقیم را نمی بینی کار مس

در کشــور، بــا اینکــه فوتبالیســت هــای بــا زندگــی آنچنانــی 
کــه بــه عنــوان مربــی بتوانــد بــه تیــم  کســی نیســت  داریــم، 

ای  رســانه  انقابــی  جریــان  اســامی،  جمهــوری  در 
بایــد بی تعــارف باشــد؛ چــون اگــر تعــارف کردیــد امــام 
بریــده  سرشــان  اســام  بــرای  بایــد  حســین )ع(ها 
هجــری،   60 ســال  کــه  رســید  به جایــی  کار  شــود. 
مردمــی کــه مــال حــرام زیرپوست شــان دویــده بــود، 
شمشــیر اســام را دســت گرفتنــد و آمدنــد پســر پیامبر 

را ســر بریدنــد. 
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ملــی، تــوپ زدن یــاد بدهــد و جمهوری اســامی حقوق یک 
میلیــارد تومــان در مــاه )معــادل حقــوق هــزار جــوان بــا ماهی 
کیــروش  مــی  دهــد. ایــن حقــوق  را مــا بــه  یــک میلیــون ( بــه 
کــه انــرژی هســته ای مــا را  شــهید مجیــد شــهریاری ندادیــم 
بــه ســوخت 20 درصــد رســاند. مــا چنیــن حقوقــی به حســن 
کــرد و موشــک توســط  کشــور را موشــکی  کــه  طهرانی مقــدم 
دانــش او بــه فضــا فرســتاده شــد، ندادیــم. امــا بــه آقــای 
کیــروش یــک میلیــارد تومــان در مــاه حقــوق می دهیــم. 
کپیتالیســتی  یــک جامعــه  هــم  مــا  چــرا؟ چــون جامعــه 
ــه ســلبریتی هــا در آن  ک شــده اســت. یعنــی همــان طــوری 
طــرف دنیــا ایــن وجــه را دارنــد، در سیاســت، در ورزش، در 
ــوم  ــود دارد. مفه ــن، وج ــم همی ــا ه ــن ج ــم، ای ــر و در عل هن
کــه افــراد خیلــی مطرحــی،کار محــدود  ســلبریتی ایــن اســت 
و کمــی انجــام مــی دهنــد، امــا پــر ســر و صــدا هســتند و بابــت 

شهرت شــان، هزینــه باالیــی می گیرنــد 

کپیتالیســتی اهمیــت دارد، ایــن  کــه در نظــام  آنچــه 
کــه چطــور می شــود فایــده و ســود بیشــتری بــرد.  اســت 
کار متفــاوت اســت. مــن شــما  از ایــن زاویــه اصــا تعریــف 
کــه چگونــه  کال«  را ارجــاع می دهــم بــه فیلــم »مارجیــن 
وقتــی  مثــا  می کننــد؛  کار  بــورس،  بــازار  در  ثروتمنــدان 
از  می کنــد،  ســقوط  بــورس  فــردا  کــه  می شــوند  متوجــه 
شــب تــا صبــح، سهام شــان را می فروشــند و ضررشــان را 
کار یعنــی ایــن؛ یــک ســری  مــی ریزنــد روی ســر دیگــران. 
میــز  یــک  دور  کراواتــی  زده،  ادکلــن  خوش تیــپ،  افــراد 
جلــوی  تلفــن  یــک  بــا  دســت،  بــه  تلفــن  و  می نشــینند 

می برنــد. ســود  برعکــس  یــا  می گیرنــد  را  ضررشــان 

را  نقشــی  اســتریت«  وال  »دوگانــه  در  گاس  دا مایــکل 
بــا فاصلــه 20 تــا 25 ســال بــازی می کنــد. در ســال 1986 
قســمت اول فیلــم وال اســتریت ســاخته شــد. ســال 2010 
کــه حــاال  گاس  کارگــردان آمــد بــا همــان مایــکل دا میــادی، 
ــم را ســاخت. در هــر دو  پیــر شــده اســت، قســمت دوم فیل
گاس،  کنــار دســت شــخصیت مایــکل دا قســمت فیلــم، 
کــه یــاد می گرفــت چگونــه از طریــق  جوانــی حضــور داشــت 

ــرد. ــود بب ــورس، س ــازار ب ب

حرف سوم
کشــور مــا بــا شــعار »نــه شــرقی، نه غربــی« انقاب اســامی 
را بــه پیــروزی رســاند. نــه مــدل چپ مارکسیســتی و نه مدل 
راســت لیبرالیســتی و ســرمایه گرایی. قــرار بــود یــک حــرف 
ــا ایــن حــرف  کــه آی ســوم را بزنــد. نقــد اصلــی مــا ایــن اســت 
کار و صنعــت و  ــگاه ســوم درحــوزه اقتصــاد و معیشــت و  و ن
گــر زده شــده، جایگاهــش در نظــام  تولیــد زده شــده؟ و ا

کجاســت؟ رســانه ای مــا 

آیــۀ »لیــس االنســان اال مــا ســعی « ابتــدای انقــاب، همه 
کــه انســان بایــد ســعی  جــا، روی در و دیــوار نوشــته می شــد 
ــد.  ــان می ده ــه ارزش او را نش ک ــان اســت  ــعی انس ــد و س کن
پیامبــر  کــه  می شــد  نوشــته  دیوارهــا  روی  روایتــی  یــک 
کارگــری، ارزش  کارگــر را بوســیده بــود و  اســام)ص( دســت 
کار  کــه مــا بایــد بــه  محســوب می شــد. مســئله ایــن بــود 
کنیــم تــا جلــو برویــم. پــس  کوشــش  بپردازیــم، تــاش،کار و 
هــم در آیــات قــرآن و هــم در روایــات پیامبــر)ص( و ائمــه)ع(، 
ایــن موضــوع ســتایش شــده بــود. امــام راحــل )ره( بــه بحــث 

کارگــری بــه جــد پرداختنــد. کار و 

بلکــه  نــدارد،  کارگــری اصالــت  و  کار  اســام، بحــث  در 
ــه غربی هــا  ک ــت دارد. یعنــی برخــاف مفهومــی  عمــل اصال
می گوییــم  فارســی  در  و   job و   worker و   work می گوینــد 
کــدام عمــل؟ عمــل  کار. در اســام، عمــل اصالــت دارد. امــا 
 

ّ
صالــح. ایــن موضــوع 65 بــار در قــرآن تکــرار می شــود. »ِاال
کــه انســان ها ایمــان  الذیــن آمنــوا و عملــوا الصالحــات« ایــن 
بیاورنــد و بــه تبــع ایمانشــان، عمــل صالــح انجــام دهنــد؛ نــه 
ــد  ــد تولی ــود مانن ــام ش کار انج ــت  ــن اس ــد. ممک ــل فاس عم
مشــروب از انگــور یــا ســاخت بمــب اتــم از تــاش علمــی. 

اینجا، کار انجام شده ولی این کار، عمل فاسد است. 

آن چه در اســام ارزش محســوب می شــود، عمل صالح 

کــه »والعصــر« قســم خــورده اســت  اســت. لــذا فرمــوده اســت 
ــد.  ــد مزدشــان را بگیرن کــه همــه می رون کــه روزی  ــه عصــر  ب
 

ّ
»ان االنســان لفــی الخســر« انســان ها در زیــان هســتند. »ِاال
کــه ایمــان می آورنــد و » عملــوا  الذیــن آمنــوا« مگــر آن هایــی 

الصالحــات« عمــل صالــح انجــام می دهنــد.

عمل صالح، مسئله اینست
ایــن جهــت  از  یــاد و خاطــره شــهدا  کــردن  برجســته 
کردنــد. عمــل  کــه شــهدای مــا عمــل صالــح  مهــم اســت 
ــد  ــک مجاه ــدت ی ــا دارد. مجاه ــدارد، به ــت ن ــح  قیم صال
کــه بگوییــم ایــن قــدر حقوقــش  در راه خــدا، قیمــت نــدارد 
کارش بهــا دارد. یــک طبیــب، یــک وکیــل، یــک  می شــود. 
گرفتــاری مردم  که  قاضــی، در طبابــت و وکالــت و قضــاوت، 
کار، این هــا بهــا دارد و قیمــت  را برطــرف می کننــد، ایــن 
نــدارد. یــک عالــم در دانشــگاه، یــک معلــم در مدرســه، 
محبــت پــدر و مــادری بــه فرزنــد هــم نمونــه هــای دیگــری 

از عمل صالح است. 

علیه قماربازی
که سیســتم بانکی  مراجع تقلید در قم، معتقد هســتند 
کــه ایــن سیســتم  جمهــوری اســامی ربــوی اســت. وقتــی 
ربــوی باشــد، بســیاری از مشــاغل حــول و حــوش آن، مثــل 
کارمنــدی بانــک، مثــل مدیریــت نظــام بانکــی هــم اشــکال 
که  که فرموده اســت: »کســی  پیــدا می کنــد. یعنــی بــا روایتــی 
کــه ربــا می گیــرد ملعــون  کســی  ربــا می دهــد ملعــون اســت و 
کتابــت می کنــد و شــهادت می دهــد او هم  کــه  اســت، کســی 
ملعــون اســت«. تمــام سیســتم بانکی مــا االن دچار اشــکال 
کــه  گفتنــد  اســت. ســال 1395، هفــت تــن از مراجــع، 61 بــار 

سیســتم بانکــی جمهــوری اســامی ربــوی اســت.

در  خودشــان  اســت.  قمــار  بــورس،  سیســتم  اســاس 
بــورس آمریــکا و اروپــا می گوینــد قماربــاز. چطــور شــما بــورس 
کردیــد؟  کردیــد و قمــار را اســامی  را وارد جمهــوری اســامی 
کــدام ســاختار شــورای فکــری بانــک و بــورس؟ این جــا در  بــا 
کار صــورت می گیــرد.  کار صــورت می گیــرد، در بــورس  بانــک 
امــا شــرعا اشــکال دارد و عمــل فاســد اســت. در اســام عمــل 
کــه  کار، آن هــم عمــل صالــح. نکتــه دوم ایــن  مهــم اســت نــه 
ــوری  ــای جمه ــت زیرنظام ه ــازی، ماهی ــه نظام س در مرحل
اســامی، بایــد منتهــی بــه عمــل صالــح می شــد، نــه اینکــه 
کــه  یکــی از ایــن 140 زیرنظــام، بانــک و بــورس باشــد، بانکــی 
کــه اساســش قمــار اســت.  اساســش در جهــان ربــا و بورســی 

جایگاه پول در اسالم
امــام راحــل در ســال 1363، در مــورد بانک هــا؛ می گویــد: 
پــول  گــر  ا کنــد،  کار  نبایــد  اســامی  جمهــوری  در  »پــول 
کنــد مــردم می نشــینند در خانــه، پولشــان در بانــک  کار 

کار می کنــد و ســود مــی آورد.« برایشــان 

ایــن یــک حکــم فقهــی اســت. امــام در این جملۀ ســاده، 
کاپیتالیســتی را مــی زنــد؛ یعنــی مــردم  بنیــاِن ســازوکار نظــام 
در آمریــکا و اروپــا مــی نشــینند در خانــه، پول شــان در بانــک 
کنــد. در نظــام رســانه ای و نظــام  کار مــی  و بــورس برایشــان 
معیشــتی  ایــران، چیــزی بــه نــام جمهــوری اســامی نیســت 
کپیتالیســتی و ســرمایه گرا هســت و همــان  بلکــه یــک نظــام 
شــکاف طبقاتــی 99 درصــد و 1درصــد جامعــۀ آمریــکا، در 
ایــران هــم وجــود دارد. ایــن 1درصــد همان کســانی هســتند 
کــه ثروت هــای میلیــاردی دارنــد، مناســبات و رانــت دارنــد و 

گرفته انــد.  ایــن شــیوه را بــه خوبــی فرا

رسانۀ......ملی؟
کاپیتالیســتی  رســانه در جمهوری اســامی؛ رســانه های 
اســامی،  جمهــوری  تلویزیــون  هســتند.  ســرمایه گرا  و 
مهم تریــن عامــل تخریــب فرهنــگ دینــی اســت. تلویزیــون 
از  را  خــودش  مالــی  و  مــادی  منابــع  اســامی  جمهــوری 
شــورای  چطــور  درمــی آورد.  پفــک  و  چیپــس  تبلیــغ  راه 
اجــازه  ســیما  و  صــدا  ســازمان  ســامت  سیاســت گذاری 
می دهــد ایــن همــه چیپس و پفک در تلویزیون در ســاعات 
ُپربیننــده تبلیــغ شــود؟ وقتــی در ســال 1395، هفــت مرجع 
تقلیــد زنــده در قــم، 61 بــار می گوینــد نظــام بانکی جمهوری 

شــعبۀ  جهانــی،  اســتاندارد  برابــر  ایــران 27  امــروزه 
بانــک دارد. کشــوری کــه 38 ســال تحریــم اقتصــادی 
اســت، بیشــترین تکیــه را در اقتصــادش بــه اقتصــاد 
پولــی و بانکــی دارد. مــردم می کوشــند کــه بــا کمتریــن 
تــاش، بیشــترین درآمــد را داشــته باشــند و هــر چــه 

ــه نتیجــه می رســند. ــر ب بیشــتر می دونــد، کمت
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از  اســامی  جمهــوری  تلویزیــون  اســت.  ربــوی  اســامی 
کــه حــرف شــما چیســت؟ از آن طــرف  این هــا نمی پرســد 
کــه یــک دکتــری اقتصــادی دارنــد  یــک ســری افــراد دون پایــه 
ــد.  ــی می کن ــع را خنث ــرف مرج ــی آورد و ح ــون م ــه تلویزی را ب
کــه مراجــع  تلویزیــون می گویــد  اقتصــادی در  کارشــناس 
کننــد! چــرا تلویزیــون در ایــن  کار دخالــت  نبایــد در ایــن 

قضیــه تعلــل می کنــد..؟ 

نظــام بانکــی در ایــران ورشکســته اســت و ارزش پــول 
کــرده اما کســی صدای  ایــران در برابــر دالر بــه شــدت ســقوط 
ورشکســتی بانــک هــا را درنمــی آورد و همیــن بانک هــای 
ورشکســته، میلیاردهــا تومــان صرف تبلیغــات در تلویزیون 
کــه  و روزنامــه هــا می کننــد. تمــام تاششــان ایــن اســت 
کنند و این ســازمان  نقدینگــی را از جامعــه جمــع و انباشــت 
کار اشــکال  کار اســت اما این  ربــوی را گســترش دهنــد. ایــن، 
ــت  ــد اس ــانه، مقی ــک رس ــوان ی ــه عن ــون ب ــی تلویزی دارد. ول
کنــد. یــک بــار در  گهی هــای بازرگانــی را پخــش  کــه ایــن آ
تلویزیــون جمهــوری اســامی تعــدادی از علمــای دینــی در 
کــه به ایــن روش ســازمان  برنامــۀ ســمت خــدا جــرأت کردنــد 
گهــی  کــه ایــن آ کردنــد  کننــد، تقاضــا  صــدا و ســیما اعتــراض 
بازرگانــی بــه حداقــل برســد و خــود مــردم کمک مســتقیم به 
کننــد تــا مشــکات حــل شــود امــا نزدیــک بــود از  تلویزیــون 

ســوی مدیــران ســازمان، آن برنامــه تعطیــل شــود.

کــه دســتگاه  کار ســخن می گوییــد  شــما در شــرایطی از 
رســمی تبلیغــات حکومــت، یعنــی ســازمان صــدا و ســیما، 
کاپیتالیســتی  کار نیســت. شــبیه ســاختار نظــام  معتقــد بــه 
کــه  معتقــد بــه اصالــت فایــده اســت و چیــزی مبنــا اســت 
کــه بتواننــد زود  ســود و منفعــت بیشــتری دارد. هــر چیــزی 
پــول روی پــول بگــذارد. در ترویــج ایــن نــوع نــگاه، بابــک 

ــوند . ــد می ش ــم بازتولی ــا و امثاله ــی ه زنجان

کــه در تلویزیــون جمهــوری اســامی عیــن  شــما ببینیــد 
تلویزیون هــای اروپایــی و آمریکایــی، فوتبالیســت ها خیلــی 
اوج  در  تحریــم،  اوج  در  مــردم  یعنــی  هســتند.  برجســته 
بیــکاری خانــواده و مشــقت مالــی، نیــروی جــوان و اعضــای 
ــک  ــروش، ی ِکی ــه  ــت ب ــه دول ک ــد  ــق می دهن ــواده اش ح خان
میلیــارد تومــان در مــاه حقــوق بدهــد؛ چــون تلویزیــون ایــن 
کــه بازیکنــان  کــرده. مــردم حــق می دهنــد  گفتمان ســازی  را 
فوتبــال، ماشــین های میلیــاردی ســوار شــوند و خانه هــای 
در  تأثیــری  کــه  ایــن  بــدون  باشــند،  داشــته  میلیــاردی 
کشــور داشــته باشــند.  ســاختار فرهنگ و اجتماع و اقتصاد 
گرها و سیاســتمداران هــم همیــن طــور. مــردم حــق  ســینما
کــرده اســت.  کار را  می دهنــد. چــرا؟ چــون تلویزیــون ایــن 
اســامی،  جمهــوری  در  ضــدکار  و  مخــرب  عامــل  پــس 
ــای  گهی ه ــدۀ آ ــش عم ــه بخ ک ــت  ــدا و سیماس ــازمان ص س

ــت.  ــی اس ــای غرب ــه ه ــرداری از نمون ــی ب کپ ــی اش،  بازرگان

منبع درآمد
کــه منابــع  مهــم تریــن مشــکل صــدا و ســیما ایــن اســت 
مالــی اش از طریــق دولــت تأمیــن مــی شــود. بــرای حــل ایــن 
ــا  ــا ب ــت ت ــترش یاف گس ــیما  ــدا و س ــی ص ــکل، ادارۀ بازرگان مش
گهــی بازرگانــی، بــه منابــع مالــی دســت  پذیــرش و پخــش آ
کمتــر بــه دولــت وابســته باشــند. متأســفانه ایــن  یافتــه و 
انحــراف و راه حــل اشــتباه، بــه تصویــب مجلــس نیــز رســید. 
کــه بــه نــام دیــن اســت و پایــه و اساســش  یعنــی در حکومتــی 
کار فرهنگــی و تربیتــی اســت بایــد خالص تریــن پول هــای 
کشــور مثــل پــول هــای خمــس و زکات بــه نهــاد آمــوزش و 
پــرورش، رســانه، هنــر و علــم داده شــود امــا در یــک سیاســت 
ک ایــن 4 نهــاد را درآمدزا کردند. دانشــگاه های پولی،  خطرنــا

ــی  ــدارس غیرانتفاع ــی و م ــرورش پول ــوزش و پ ــی، آم ــر پول هن
کــه دســتش جلــوی دیگــران دراز بــود.  و صــدا و ســیمایی 
کــه صــدا و ســیما  اولیــن انحــراف در ســال 1376 شــروع شــد 
گهی بازرگانی  بــه طــور جدی، به ســمت درآمدزایی از طریق آ
رفــت، یعنــی در دوران ریاســت علــی الریجانــی بــر ســازمان و 
ــردان. در ایــن انحــراف، نماینــدگان  ک ــه پیشــنهاد مرحــوم  ب

کمیســیون های مربوطــۀ مجلــس نیــز دخیــل بودنــد. 

که افــراد متعهدی  کــه علی رغــم ایــن  مدیــران تلویزیونــی 
هســتند و خیلی هایشــان دوســتان مــا هســتند، ضعــف 
فکــری، معرفتــی و فرهنگــی در ایــن زمینــه دارنــد. تلویزیــون 
را در  نــدارد و خــودش  کــه رقیــب جــدی  ایــن  بــه دلیــل 
کــه بایــد  ایــن زمینــه یکه تــاز می دانــد، احســاس نمی کنــد 
کار خــودش را بــاال ببــرد. آفــت بعــدی اش هــم ایــن  کیفیــت 
کــه در  کــه متأثــر از عمــل جناح های سیاســی هســت  هســت 

ــد. ــرار می گیرن ــدرت ق ق

تلویزیــون غالبــا جریــان ســاز نبــوده؛ مثــا در مــورد شــهید 
حججــی، چــون همــۀ جامعــه راه افتادنــد، صــدا و ســیما 
ــد. صــدا و ســیما  ــه عقــب نمان ــه از قافل ک هــم می خواســت 
دانشــگر نیســت. مدیــران صــدا و ســیما جــرأت و شــهامت 
مســی  لیونــل  مــوج  دنبــال  آنهــا  ندارنــد.  جریان ســازی 

می رونــد. صــدا و ســیما بــا برنامــه »نــود« می گــردد.

نهضت تولید بانک
و  کشــاورزی  ماهیــت  انقــاب،  اول  دهــۀ  ســینمای 
کارگــری داشــت. امــا هــر چــه جلوتــر آمدیــم، بــه خصــوص 
در دورۀ ســازندگی، اتفــاق عجیبــی افتــاد و زندگــی بورژوایــی 
ــار ســینمایی  گونــه ای در تلویزیــون و در آث گرانه بــه  و ســودا
تبلیــغ و ترویــج شــد. از ســوی دیگــر، خــود آن دولــت، مــروج 
بــود چــون اساســا مســئولین  و محــرک منــش بورژوایــی 
آن دولــت خودشــان از طبقــه بــورژوای جامعــه بودنــد و 
کار، چــه مــدل  متأســفانه بــه تدریــج، جامعــه مــا از مــدل 
کشــاورزی، چــه در حیطــه شــهری و  روســتایی در حیطــه 
گرفــت. ایــن وضعیــت بعــدا  کارگــری اش، فاصلــه  صنعتــی و 
کــرد و امــروزه ایــران 27 برابــر اســتاندارد جهانــی،  عمــق پیــدا 
کــه 38 ســال تحریــم اقتصــادی  شــعبه بانــک دارد. کشــوری 
ــی  ــاد پول ــه اقتص ــادش ب ــترین تکیــه را در اقتص اســت، بیش
کمتریــن تــاش،  کــه بــا  و بانکــی دارد. مــردم می کوشــند 
بیشــترین درآمــد را داشــته باشــند و هــر چــه بیشــتر می دوند 
کار نابــود شــده.  کمتــر بــه نتیجــه می رســند. چــون فرهنــگ 
توســط دولــت ســازندگی و رســانه ای بــه نــام صــدا و ســیما.

از ســینمای دهــه 70 بــه ایــن ســو، جــز انــدک آثــاری، دیگر 
کارگــری و فیلــم ســینمایی عمرانــی  شــاهد فیلــم ســینمایی 
نیســتیم. امروزه در ســریال های جمهوری اســامی، مردان 
شــاغل، افــرادی هســتند بــا ماشــین هــای شاســتی بلند، 
کیف هــای سامســونت و  لباس هــای شــیک و اتوکشــیده، 
که پشــت در اتاق شــان نشســته  خانــم منشــی هــای زیبایی 
انــد و این هــا یــک پایشــان دبــی اســت و یــک پایشــان اروپــا، 
دینــی  ســینمای  اســم  بــه  چیــزی  می کننــد.  بیزینــس  و 
هنــوز در جمهــوری اســامی وجــود نــدارد. بــا آثــار اندکــی 
گران متعهــد می ســازند، ایــن ســینما، ســینمای  کــه ســینما
کــه در این حیطه،  دینــی نمی شــود. هیــچ دولتی نداشــتیم 
کــرده باشــد. همــه لیبــرال بودنــد، از  تفکــر دینــی را پیــاده 
تــا دولــت مهــرورز  تــا دولــت اصاحــات  دولــت ســازندگی 
اقتصــادی و  اقتصاددانــان، وزرای  بــاور  فعلــی؛  تــا دولــت 
رؤســای بانــک مرکزی شــان تمامــا مبتنــی بــر تئوری هــای 
لیبرالیســتی اســت. حــاال در یــک دولــت، نــگاه »مینارکینــز« 
»میلتــون  نــگاه  دیگــر،  دولــت  یــک  در  اســت،  برجســته 
گو، مکتب پولــی و غیره.  فریدمــن« در جریــان مکتــب شــیکا
کــه مبانــی نظری اقتصــاد جمهوری  در یــک چنیــن فضایــی 
اســامی، اقتصــاد لیبرالیســتی اســت؛ اقتصــاددان و جریــان 
رســانه ای و هنــری  دســت بــه دســت هــم مــی دهنــد و 
ــام فرهنــگ »نئــو  ــه ن فرهنگــی در جامعــه رقــم مــی خــورد ب

گری.  مرکانتیلیســتی«، یعنــی فرهنــگ نوســودا

آثــار  و  تلویزیون هــا  در  بازرگانــی  آگهــی  امــروزه 
ســینمایی آمریکایــی و کشــورهای غربــی، زیــاد دیــده 
می شــود. آگهــی بازرگانــی  بــرای مــردم ذائقه ســازی 
می کنــد کــه یــک کاالیــی را بخواهنــد. وقتــی برایشــان 
کار  بــه   تقاضــا  و  عرضــه  چرخــۀ  شــد،  ذائقه ســازی 

می شــود. مصرف گــرا  اقتصــاد،  و  می افتــد 
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ویژگی های سینمای برژوایی ایران
ــینمای  ــک س ــامی ی ــوری اس ــینمای جمه ــن رو س از ای
برژوایــی اســت؛ ســاختار ایــن ســینما، شــش ویژگــی اصلــی 
دارد؛ 1- زن و شــوهر از هــم جــدا می شــوند.2- این هــا بچــه 
گــر بچــه دارنــد، یکــی هســت و باتکلیــف اســت  ندارنــد یــا ا
کنــد یــا مــادر. 3- پیرهــا، پدربزرگ هــا و  کــه بــا پــدر زندگــی 
مادربزرگ هــا، در خانواده هــای این هــا، یــا هیــچ جایگاهــی 
ــالمندان  ــرای س ــد س ــد برون ــتند و بای ــربار هس ــا س ــد ی ندارن
بــه  خــودش،  همســر  از  غیــر  فیلــم،  مــرد  شــخصیت   -4
زن هــای دیگــر نظــر دارد و شــخصیت زن فیلــم بــا مردهــای 
دیگــری تعامــل و ارتبــاط دارد. 5- منابــع مالــی خانــواده هــا 
کــه همیشــه یکــی از ایــن  ــوده اســت. 6- ایــن  بــه شــدت آل
ــی رود. ــود و م ــارج می ش ــور خ ــم، ازکش ــخصیت های فیل ش

کار، تــاش و فعالیت  در ایــن شــش متغیــر چیــزی بــه نــام 
کارخانــه  معنــی نــدارد. یعنــی شــما نمــای بــزرگ و پهنــی از 
کار را نمی بینیــد. بیشــتر نماهــای بســته، درون  و محــل 
آپارتمان هــا می بینیــد بــه همــراه مناســبات زندگــی فــردی. 
کاری می بینیــد، دفتریســت بســیار شــیک  ــر هــم محــل  گ ا
گــر خبــری هــم منتقــل  کت و آرام و بــدون دغدغــه. ا و ســا
کــه  می شــود یــا استرســی هــم وارد مــی شــود، ایــن اســت 
کارگاهشــان، دچــار ورشکســتگی شــده. ــا  ــه ی کارخان فــان 

سینمای اسوه ُکش
علــی  شــهید  شــهریاری،  شــهید  تــرور  ماجــرای  از 
محمــدی، شــهید رضایی نــژاد و شــهید احمــدی روشــن 
حــدود 6 یــا 7 ســال می گــذرد، هیــچ فیلــم ســینمایی تولیــد 
کــه  کاری  کــه بگویــد چگونــه ایــن انســان های بــزرگ بــا  نشــد 
کردنــد و در عرصــه عمــل هــم  کوشــش  پایــه علمــی داشــت، 
ــوژی،  ــه ای و هــم حــوزه تکنول کارخان در ســطح تأسیســات 
کشــور را بــه تکنولــو ژی ســوخت هســته ای بــا غنی ســازی 
کــره بیاید  20%رســاندند و دشــمن مجبــور شــد پــای میــز مذا
تــا ایــن را از مــا بگیــرد و بــه 3/7 درصــد رســاند. ســینمای مــا 
کــه فیلــم ســینمایی در  بــه هیــچ وجــه دنبــال ایــن نیســت 
کــه بــه خاطــر  مــورد ایــن دانشــمندان بســازد. دانشــمندانی 
ســرویس  شــان،  کننــده  خیــره  هــای  موفقیــت  اهمیــت 
امنیتــی رژیم صهیونیســتی، آمریــکا و انگلیس با هماهنگی 
هــم، ایــن هــا را ترور کردند. شــما امروز هیچ فیلم ســینمایی 
کــه  از شــهید حســن تهرانی مقــدم نداریــد. انســان عظیمــی 
کــرد. فقــط 4 تــا جــوان در مجموعــه برنامــۀ  کشــور را فضایــی 
گرامیداشــت یــاد ایــن شــهید، بــه آب و آتــش  ثریــا بــرای 
زدنــد تــا بخــش هایــی از تــاش دانشــمندان و متخصصیــن 
کــه ایــن  صنایــع موشــکی و فضایــی را بــه تصویــر بکشــند 
ــات، در  ــان موضوع ــش در بی ــر صراحت ــه خاط ــم ب ــه ه برنام

ســازمان صــدا و ســیما همیشــه بــا مخالفــت همیشــه روبــرو 
که در چند نوبت برنامه  شــده اســت و شــما شــاهد هســتید 

کردنــد.  ثریــا را بــه بهانه هــای مختلــف تعطیــل 

نامسلماناِن عامل به اسالم
کــه بــر روی ســاختارهای  نزدیــک10 تــا 15 ســال اســت 
ــا  ــره ت ک ــم. از ژاپــن و  ــی غــرب و شــرق، اشــراف داری تلویزیون
کــه مراجــع  ــا و آمریــکای التیــن. جالــب اســت  ــکا و اروپ آمری
کننــد  تقلیــد بــا وجــود ربــا در سیســتم بانکــی، مخالفــت مــی 
کره جنوبــی در 20  گران  و بــه جــای فیلــم ســازان مــا، ســینما
گذشــته تعــداد زیــادی ســریال علیــه ربــا مــی ســازند.  ســال 
خریــد و پخــش یکــی دوتــا از ایــن ســریال هــا را بــه تلویزیــون 
گذشــته ســریال  کــه شــبکه افــق عیــد ســال  پیشــنهاد دادم 

کــرد.  گــر بخــش  کیمیا »میــداس« را بــا نــام 

کــه حــدود 7 یــا 8 ســال پیــش  در ســریال »جنــگ پولــی« 
کــره ســاخته شــده، خطــرات ربــا در نابــودی اشــتغال  در 
کــردن زندگی هــا و حیــات عمومــی،  خالــص و ســالم، نابــود 
گویــا یــک مجتهــد اعلــم شــیعه یــا  بــه زیبایــی نشــان داده؛ 
کــه چــی  گفتــه  اهــل ســنت پشــت میــز نشســته و بــه این هــا 

بســازید و چگونــه ببینیــد. 

گذشــته  کــه علیــه ربــا در 10 ســال  فیلم هــای ســینمایی 
گــر شــبیه ایــن فیلم هــای  در آمریــکا ســاخته شــده اســت. ا
ســینمایی بخواهد در ایران ســاخته شــود، ســینمای ما 30 
گاهــی اوقــات  ــه بلــوغ فکــری دارد.  ــا 40 ســال دیگــر نیــاز ب ت
ناامیــد می شــویم و می گوییــم: آقــای مســئول صدا و ســیما، 
آقــای مســئول فکــر و هنــر، شــما را بــه خــدا نمی خواهد فیلم 
و برنامــه تلویزیونــی بســازید. همین فیلم هــای تلویزیونی و 

کنیــد  ســریال ها را بخریــد و پخــش 

لیقوم الناس بالقسط
جهــت ارائــۀ یــک الگــوی فعــال، نقــاد و فرهنــگ ســاز 
کــه  بــرای اصحــاب رســانه انقابــی، بایــد مدنظــر داشــت 
کار بــه طــور اعــم و ترویــج عمــل صالــح بــه طــور اخص  ترویــج 
ــت.  ــم نیس ــه ه کارخان کار در  ــا  ــود. لزوم ــک ارزش ش ــد ی بای
شــما مــی توانیــد زندگــی یــک معلــم موفــق را نشــان دهیــد 
کثــر  کــه بــا حداقل هــای مــادی زندگــی می کنــد ولــی حدا
کنیــد و عمــل صالح  کار را عــوض  کلمــه  تأثیــر تربیتــی را دارد. 
بگذاریــد. بگردیــد و ببینیــد چه کســانی اعمــال صالح انجام 
کــه اعمــال صالــح انجــام می دهنــد را  می دهنــد، افــرادی 
کنیــد و این هــا را به عنوان  کنیــد. این هــا را معرفی  برجســته 
کــه تأثیرگــذار هســتند بشناســانید و برعکــس. چون  کســانی 
کــه معلمــی شــغل انبیــا اســت. انبیــا در قــرآن در  ــد  فرمودن
موردشــان چــه آمــده اســت؟ در مــورد انبیــا فرمــوده اســت 

کــه مــا شــما را رســول قــرار ندادیــم اال بشــارت دهیــد و انــذار 
کــه وجــه ایجابی اســت و انــذار که وجه  دهیــد. آن بشــارت را 
ســلبی اســت را شــما هم داشــته باشــید یعنی در عین مدح 
که خیلی مشــهور و پرســر و  کســانی  عمل صالح، برعکس از 
صــدا و کم بــازده هســتند، برائــت بجوییــد. سیاســت مداری 
کم کار اســت، دوران مدیریتش،  کــه میلیاردهــا ثــروت دارد و 
بــه فکــر جیــب خــودش و اطرافیانــش بــوده. مســئولیت 
اســت.  بــوده  طعمــه  برایــش  حکومــت  در  مشــغولیت  و 
کــه فرمــود: بــه حکومــت بــه چشــم  برخــاف نظــر قــرآن 
کــرد، چــرا؟  طعمــه نــگاه نکنیــد. ایــن افــراد را بایــد تخریــب 
گــر بخواهیــد وجــه ایجابــی محقــق شــود و بشــارتتان  چــون ا
کنیــد. بــه نتیجــه برســد، بایــد وجــه ســلبی را بایــد برجســته 

هنــری،  سیاســی،  فرهنگــی،  ســلبریتی  کســی،  هــر 
کــه بیــش از بازدهــی و تاشــش، بــزرگ  اقتصــادی و ورزشــی 
شــده و برایــش رانــت هایــی بوجــود آمــده بایــد مــورد انــذار 
ــا  گیــرد. در وجــه انــذار، بایــد ب جامعــۀ هنــری انقابــی  قــرار 
کار می کننــد و زیــادی برخــوردار می شــوند،  کــم  کــه  کســانی 
کار  ــاد  ــد، زی ــه ســر و صــدا ندارن ک کســانی  ــرد. امــا  ک برخــورد 
کــم برخــوردار می شــوند، آن هــا بایــد برجســته  می کننــد و 
ــی  ــرد اجتماع کارک ــان  ــه هم ک ــط«  ــی »قس ــن یعن ــوند. ای ش
کــس هرچــه هســت،  اســام اســت. قســط یعنــی ســهم هــر 
کســی هرچه نبوده و اضافه  به او پرداخته شــود و ســهم هر 

گرفتــه شــود  ــه او داده شــده، پــس  ب

گــر ب خواهیــم مفهــوم عمــل صالــح بــه طــور اخــص  ا
اعــم  معنــی  بــه  اشــتغال  در  مناســب  کار  مفهــوم  و 

فرهنگ ســازی شــود بایــد اقامــۀ قســط، ســرلوحه اقدامــات 
مــا باشــد. حرکــت عمــاری، حرکــت مطالبــۀ قســط اســت. 
از  باالتــر  و  عــدل  اســامی  جمهــوری  اقدامــات  ســرلوحۀ 

عــدل، قســط بایــد باشــد. 

در جمهــوری اســامی، جریــان انقابی-رســانه ای بایــد 
کردیــد امــام حســین )ع( گــر تعــارف  بی تعــارف باشــد؛ چــون ا
کار به جایــی  هــا بایــد بــرای اســام بــه شــهادت برســند. 
حــرام  مــال  کــه  مردمــی  هجــری،   60 ســال  کــه  رســید 
زیرپوست شــان دویــده بــود، شمشــیر اســام را بــه دســت 

ــد.  ــر بریدن ــر را س ــر پیامب ــد و پس گرفتن

جریــان هنری-رســانه ای انقــاب اســامی، جریــان فکر و 
اندیشــه انقــاب اســامی، بایــد عمــاری باشــد. بایــد بــا ایــن 
کنــد، از نام وننــگ و مــرگ نهراســد. اقامــۀ  قضایــا مبــارزه 
قســط بایــد ســرلوحه اقدامــات ایــن جریانــات عمــاری امــروز 

انقــاب اســامی باشــد.
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کار! سینما

بــا گذشــت 4 دهــه از پیــرزی انقــاب اســامی، بایــد گفت 
بدنــۀ ســینمای ایــران، نســبت چنــدان تعریــف شــده ای 
ــا آرمــان هــای انقــاب نــدارد. بازتولیــد فیلمفارســی هــای  ب
قبــل از انقــاب، الگــو شــدن ســتاره هــای فیلم هــای مبتــذل 
کپــی بــرداری از فیلم های  کــه در بهتریــن حالــت،  گیشــه ای 
دســت چنــدم هالیــوودی اســت و فیلــم هــای ســیاه نمــای 

جشــنواره ای و... نشــان از صحــت ادعــای فــوق دارد.

ســینمای غــرب بــا وجــود ســیطرۀ نهادهــای قــدرت و 
ثــروت بــرآن امــا شــاهد ظهــور تــک ســتارگانی در آســمان 
حصــار  شکســتن  در  ســعی  کــه  اســت  بــوده  اش  تیــره 
گران  ســینما دارنــد  و  داشــته  محــور  ســتاره  ســینمای 
ک و... در  مؤلفــی چــون چارلــی چاپلیــن، آلفــرد هیچــکا
ــت،  ــردان اس کارگ ــا  ــت ب ــف، محوری ــینمای مؤل ــۀ س اندیش

پولســاز. سوپراســتارهای  نــه 

ســینمای هالیــوود عــاوه بــر وجــه تجــاری، خــود را ملــزم 
کاپیتالیســتی  کارآفرینــان  بــه ســاخت فیلــم هایــی دربــارۀ 
کربــرگ و...مــی داند؛ بــرای اولی  چــون اســتیو جابــز، مــارک زا
»جابــز« را مــی ســازد و بــرای دومــی »شــبکۀ اجتماعــی« را. از 
گامــپ« مــی  یــک معلــول ذهنــی، فیلمــی بــه نــام »فارســت 
ســازد در راســتای اهــداف و اســطوره ســازی هــای مرســوم 
ــر  کت کارا ــه  ک ــز«  ــه چی ــوری هم ــام  »تئ ــه ن ــری ب ــا اث ــود؛ و ی خ
اصلیــش، یــک فیزیکــدان معلــول اســت بــه نــام »اســتیون 

هاوکینــگ« 

ــا  ــد ت ــه ایــن درک نرســیده ان گران مــا هنــوز ب  امــا ســینما

ســوژه هــای نابــی چــون »ســیدمحمد موســوی« را در کشــور 
کــه در زندگــی، هم بر معلولیتــش غلبه کرده  ببیننــد. فــردی 
و هــم بــه باالتریــن مــدارج مدیریتی رســیده و از همه مهمتر 
کارآفرینــی بــرای  کار، اقــدام بــه  بــا نگاهــی ارزشــی بــه مقولــه 
گونــه، تأثیــر مهمــی در نقــش  کــرده و بدیــن  کشــور  معلولیــن 
کــه معلولیت،  آفرینــی اجتماعــی آنــان داشــته اســت. مردی 

مانعــی بــرای فعالیــت اجتماعــی و انقابــی او نشــده اســت.

از دیگــر آثــار هالیــوود، می تــوان بــه »پــای چــپ مــن« 
کــه بــه زندگــی یــک معلــوِل فلــج مغــزی مــی  کــرد  اشــاره 
ــای چپــش  ــا پ ــدارد امــا ب ــه هیــچ قــدرت حرکتــی ن ک پــردازد 

کنــد. نقاشــی مــی 

 در ایــران، ســوژه هــای ســینمایی ایــن چنینــی وجــود 
مفیــدی،  احمــد  ســید  واقعیــت.  جنــس  از  البتــه  دارد 
کــی  کــره خا گــر در هــر جــای ایــن  کــه ا گرگانیســت  پیرمــردی 
بود، از وضع زندگی و ســختی ها و تســلیم نشــدنش در برابر 
وضــع موجــود، فیلــم هــا ســاخته مــی شــد تــا الهــام بخــش 
کوتــاه »ســید  کمــا اینکــه مســتند  زندگــی بقیــۀ مــردم باشــد. 
کرانــش در مناطــق مختلــف، باعث الهام بخشــی  احمــد« و ا

بــه جوانــان بیــکار زیــادی شــد. 

سرگذشــت محمــود خلیلــی هــم یکــی از آن داســتان 
کــه ارزش روی پــرده رفتــن را  هــای الهــام بخشــی اســت 
کــه  دارد امــا جایــش در ســینمای ایــران خالیســت. مــردی 
گفــت نمــاد رهایــی از اقتصــاد دولتــی و راهــی  شــاید بتــوان 
کارآفرینــی و اشــتغال زایــی در عصــر پهلــوی اســت.  بــرای 
کــه یکــی از نمودهــای اصلــی آن، وابســتگی بــه  عصــری 
آن  در  خلیلــی  محمــود  امــا  بــود.  داری  ســرمایه  جهــان 
روزگار، متوجــه وابســتگی اقتصــادی ایــران بــه دول خارجــی 
ــر  ــای دیگ ــتگی ه ــاز وابس ــه س ــتگی را زمین ــن وابس ــد و ای ش
مثــل وابســتگی سیاســی، فرهنگــی و...مــی دانســت. بــرای 
کرد تا در مســیر خودکفایی  همین شــرکت بوتان را تأســیس 

دســت  آن  از  او  زندگــی  باشــد.  برداشــته  قدمــی  کشــور، 
گــره خــوردن بــه عصــر اختنــاق  کــه بــه دلیــل  ماجراهاییســت 
پهلــوی اول و همچنیــن دوران وازدگی پهلــوی دوم و تاش 
هــای خلیلــی بــرای ایجاد اشــتغال، از جذابیت هــای زیادی 

برخــوردار اســت.

محوریــت  کار،  بــه  ســودانگارانه  نــگاه  کــه  روزگاری  در 
کســانی هســتند  کــرده و پــول، هــدف شــده اســت،  پیــدا 
کار و پــول را ابــزاری مــی داننــد بــرای رســیدن بــه آرمــان  کــه 
هــای بــزرگ تــر. »رحیــم صمــدزادۀ طریقــت« از ایــن جنــس 
کــه زندگیــش، سراســر تــاش بــرای خودکفایــی  مــردان بــوده 
کارخانــه  کشــور اســت. در دوران دفــاع مقــدس،  اقتصــادی 
کنــد و بــرای تولیــد ادوات جنگــی.  اش را وقــف جنــگ مــی 
کارآفرینــی چــون رحیــم صمــدزاده  پرداخــت ســینمایی بــه 
کــه وی، فــردی  طریقــت، از ایــن حیــث نیــز اهمیــت دارد 
گر مــا بایــد  بــا نگــرش هــای انقابــی و ارزشیســت. ســینما
کــه تولیــد آثــاری در  بــه مرحلــه ای از پختگــی فکــری برســد 
کارآفریــن هــای موفــق، دغدغــۀ اصلیــش  ــا زندگــی  رابطــه ب
شــود. ســینمای هالیــوود بــا خلــق ســوژه هــای خیالــی و یــا 
قهرمانــان دنیــای ســرمایه داری، ســعی در ســیطره بخشــی 
کــه ســینمای  کاپیتالیســتی بــر اذهــان دارد در حالــی  تفکــر 
مــا بــا غفلــت از ســوژه هایــی اینچنینــی، مشــغول درجــازدن 
کارآفریــن هــای  کــه بــه زندگــی  اســت! خلــق آثــار ســینمایی 
موفــق ایرانــی مــی پردازد، عاوه بر الهام بخشــی بــه جوانان، 
کاالی ایرانــی و رونــق فضــای  باعــث رغبــت مــردم بــه خریــد 
کار نیــز خواهــد شــد. ســیر ســینما در ایــران شــامل  کســب و 
ســینمای صامــت، فیلمفارســی، مــوج نــو، دفــاع مقــدس، 
ایــن چرخــه،  تجــاری، جشــنواره ای و هنــری اســت. در 
کــه مؤمنانــه و  کار خالیســت. ســینمایی  جــای ســینمای 
کارآفریــن هــای ایرانــی، تولیــد  دردمندانــه بازتــاب فعالیــت 

ــران باشــد. کارگ ــی و مســائل معیشــتی  کاالی ایران

محمود شم آبادی
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بوتان برای ایران
مروری کوتاه بر کارآفرینی محمود خلیلی موسس شرکت بوتان

به جهنم
کشــور  کــه  کــرد  محمــود خلیلــی در دوره ای زندگــی مــی 
از لحــاظ سیاســی و اقتصــادی در اوج وابســتگی بــود. ســال  
1284 شمســی، خلیلــی در خانــواده ای مذهبــی بــه دنیــا 
آمد. وی در ســال 1305 و بعد از پایان تحصیات، در وزارت 
معــارف بــه عنــوان دبیــر، اســتخدام اما 2 ســال بعد طی نامه 
کــه از وزیــر معــارف بــه دســتش رســید؛ اخــراج شــد. او در  ای 

جــواب نامــه نوشــت: »جوابــًا عــرض مــی شــود بــه جهنــم!«

کــه زن و زندگــی دارد، مــی  کار، بــرای مــردی  اخــراج از 
توانــد یــک نقطــۀ شکســت باشــد امــا خلیلــِی جــوان، یــک 
گاز راه  کارگاه تعمیــرات الکترومکانیــک در خیابــان چــراغ 
کــه مجلــس  باعــث می شــود  کار،  در  دقــت  انــدازد.  مــی 
شــورای ملــی از او بخواهــد بــرای مجلس دســتگاه شــمارندۀ 
الکتریکــی بســازد. از اینجــا، روابــط خلیلــی بــا ســاخت قدرت 
کــه در دوره هــای  در عصــر پهلــوی آغــاز مــی شــود. روابطــی 
بــه  گاهــی  و  اســت  بــوده  نوســان  دارای  مختلــف  زمانــی 

مســئولیت هایــی هــم منجــر مــی شــود. 

شغل مخوف
که ربط مســتقیمی بــه قدرت  یکــی از ایــن مســئولیت هــا 
ادارۀ شــهربانی  روشــنایی  نقایــص  رفــع  دارد، مســئولیت 
خلیلــی  منظــور،  ایــن  بــرای  اســت.  شــاه  رضــا  حکومــت 
ــار بــه زنــدان مخــوف قصــر  کــه هفتــه ای ســه ب مجبــور بــود 
کــه  کنــد. دورانــی  بــرود تــا نقایــص روشــنایی آنجــا را برطــرف 
کنــد. در آنجــا، محمــود بســیاری از  از آن بــه تلخــی یــاد مــی 
زندانیــان و آزادی خواهــان عصــر پهلــوی اول را از نزدیــک 

مــی بینــد؛ اشــخاصی مثــل فرخــی یــزدی. 

حضور نحس
وی ســال 1315 بــه سرپرســتی امــور روشــنایی تهــران 
کشــور تحــت اشــغال  منصــوب مــی شــود. 5 ســال بعــد 
متفقیــن درمی آیــد و نیروهــای بیگانــۀ شــوروی، آمریــکا و 
انگلیــس باعــث بــه وجود آمــدن قحطی در ایران می شــوند. 
نانــی  برنــج داخلــی در تصــرف متفقیــن اســت.  و  غــات 
گیــرد  ــرار مــی  ــار مــردم ق ــان ســیلو در اختی ــام ن ــه ن دولتــی ب
کیفیــت اســت. محمــود بــا دیــدن ایــن وضــع،  کــه بســیار بــی 
کارگــران ادارۀ بــرق قرار  اقامــی چــون برنــج و روغــن در اختیار 
مــی دهــد. در ایــن زمــان، لهســتانی هــای مهاجــر و جنــگ 
کمبــود  ــه علــت  ــه ایــران پناهنــده شــده بودنــد، ب کــه ب زده 
امکانــات بهداشــتی، بــه بیمــاری تیفــوس مبتــا می شــدند. 
کارخانۀ برق، تعــداد دوش  محمــود بــرای آن هــا در محوطه 

مــی ســازد تــا ایــن مشــکل بهداشــتی بــر طــرف شــود.

کارخانــۀ تیــر  او در همیــن دوران مســئولیت اداره بــرق، 
ــرای  ــتغال ب ــر اش ــاوه ب ــا ع ــد ت کن ــی  ــیس م ــی را تأس ــرق بتن ب
کارگــران ایرانــی، از قطــع درختــان برای ســاخت تیربرق چوبی 
کنــد. مســئولیت ســنگین ادراه بــرق، خلیلــی را بــا  جلوگیــری 
کند و در می یابد  کشور بیشتر آشنا می  مشکات اقتصادی 
کــه ایــران در حــال وابســتگی شــدیدتر بــه دیگــر کشورهاســت. 
ــردازد  ــی بپ ــیس صنایع ــه تأس ــد ب ــعی می کن ــن س ــرای همی ب
کمتــری احتیــاج داشــته باشــند و  کــه بــه مــواد اولیــۀ خارجــی 

کنــد تــا یــک کارخانــۀ چینــی ســازی تأســیس کند  تــاش مــی 
ولــی طرحــش بــا شکســت مواجــه مــی شــود. 

زندان رهایی
کــه محمــود  درهمیــن دوران، واقعــه ای باعــث مــی شــود 
کنــاره بگیــرد. بــا  بــرای همیشــه از سیســتم مشــاغل دولتــی، 
تحریــک برخــی صاحــب منصبــان و برخــی اعضــای حــزب 
تــوده، خلیلــی بــه مــدت 42 روز در زنــدان محبــوس مــی 
شــود. رهایــی از زنــدان، رهایــی خلیلــی از سیســتم اقتصــاد 
کنــد. او  کار دولتــی را قبــول نمــی  دولتــی اســت و دیگــر هیــچ 
کــه از ســال 1304 تــا 1325 مناصــب دولتی مختلفی را تجربه 
ــا مشــکات اقتصــاد دولتــی آشناســت و  ــی ب ــه خوب ــرده، ب ک
مــی گفــت: »کشــوری مــی توانــد گام هــای بلنــدی بــرای جلو 
کار  ــا  ــه ب ــراد آن آمیخت ــی اف ــه زندگ ک ــردارد  ــعه ب ــن و توس رفت
باشــد و طبیعتــًا اقتصــاد ســنتی نمی توانــد این شــرایط را به 

ــود آورد.« وج

او بعــد از دوران رهایــی از زنــدان، وارد مؤسســه »آبیــار 
کار حفــر چــاه هــای نیمــه عمیــق و  کــه  کشــور« مــی شــود 

عمیــق را بــه عهــده داشــته اســت. 

برای ایران
کنــد تــا عــاوه  کــه راهــی پیــدا  خلیلــی در فکــر ایــن بــود 
کشــور  کمتــری از  کارگــران ایرانــی، ارز  بــر اشــتغال بــرای 
کشــی  ج شــود. در آن دوران هنــوز آب تهــران لولــه  خــار
نشــده بــود. ســازمان آب تهــران، مناقصــه ای بیــن المللی 
کشــی آب تهــران و خریــد لولــه و لــوازم انشــعاب  بــرای لولــه 
کــه مــی ترســید بــا برنــده شــدن یکــی  کــرد. محمــود  برگــزار 
کشــور  از طــرف هــای خارجــی مناقصــه، ارز بیشــتری از 
ج شــود؛ قیمتــی حــدود یــک ســوم دیگــر شــرکت هــا  خــار
کــرد تــا در مناقصــه برنــده شــود. لولــه هــای بــه  را ارائــه 
کار رفتــه از جنــس چــدن و فــوالد بودنــد امــا لولــه هــای 
گــران تــر ولــی نصبــش راحــت تــر بــود. محمــود قصــد  مســی 
کــه ارزان تــر  داشــت تــا مــاده خــام مــس را از آمریــکا بخــرد 
از بقیــه جاهــا بــود و ســاخت ایــن لولــه هــا را بــه آلمــان هــا 
از جنــگ جهانــی دوم  آلمــان، دورۀ بعــد  بســپارد. زیــرا 
کار ارزان در آنجــا بــه وفــور  کــرد و نیــروی  را ســپری مــی 
وجــود داشــت. پیشــنهاد یــک ســوم قیمــت خلیلــی در 
کمپانــی هــای بــزرگ  مناقصــه، باعــث شــد تــا او در میــان 
ــی  ــی م ــده اش را عملیات ــی ای ــود. خلیل ــده ش ــی برن خارج
ج مــی شــود،  کشــور خــار کمتــری از  کار ارز  ــا ایــن  کنــد و ب

هــدف بعضــی هــا از کارآفرینــی، هدفــی والتــر از ایجــاد اشــتغال اســت. خــارج نشــدن ارز از کشــور و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان ایرانــی، از اهــداف والی ایــن 
دســت کارآفریــن هاســت کــه حــب وطــن را در ســر دارنــد؛ همچــون محمــود خلیلــی کــه مــرور اجمالــی زندگــی و زمانــه اش، خالــی از لطــف نیســت.

در دوران مســئولیت اداره بــرق، کارخانــۀ تیــر بــرق بتنــی را تأســیس مــی کنــد تــا عــاوه بــر اشــتغال بــرای کارگــران ایرانــی، از 
قطــع درختــان بــرای ســاخت تیربــرق چوبــی جلوگیــری کند.
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کشــور  کمپانــی هــای خارجــی هــم بــه  ضمــن اینکــه پــای 
بــاز نمــی شــود.

کــه  اســت  وزیــری مصــدق، دورانــی    دوران نخســت 
حفــر  تکنولــوژی  بــا  تــا  می کنــد  ســفر  آمریــکا  بــه  خلیلــی 
هــای  کارخانــه  دیــدن  بــا  شــود.  آشــنا  عمیــق  چاه هــای 
کار  آنجــا  کــه در  زیــادی  کارگــران  لولــه و پمــپ و  ســاخت 
کارخانــه ای را  کــه چنیــن  می کردنــد، بــه ایــن فکــر مــی افتــد 
کــه خلیلــی بــا  کنــد. در همیــن ســفر اســت  در ایــران ایجــاد 
کارگاه  کــه در منــازل و  گاز آشــنا مــی شــود  فــرآورده ای بــه نــام 

هــای اقتصــادی آمریکایی هــا اســتفاده مــی شــود.

ــود،  کشــور آشــنا ب ــا مشــکات اقتصــادی  کــه پیشــتر ب او 
ســلیمان،  مســجد  شــهر  و  خوزســتان  بــه  ســفری  طــی 
کشــور توســط انگلیــس هــا بــه تــاراج  مشــاهده می کنــد نفــت 
گاز میادیــن نفتــی هــم بــه علــت عــدم شــناخت  مــی رود و 
مــردم و مســئولین از آن، ســر چــاه هــای نفــت آتــش زده مــی 
گاز  کــه در ســفر بــه آمریکا با  شــود و بااســتفاده مــی ســوزد. او 
و مــوارد مصــرف آن آشــنا شــده بــود، بــا دیــدن ایــن صحنــه 

هــا بســیار تأســف مــی خــورد.

ــی  ــش خصوص ــه بخ ــی و ن ــش دولت ــه بخ ــان، ن در آن زم
گاز نداشــتند. محمــود خلیلی  اراده ای بــرای ورود بــه حــوزۀ 
کــه در رشــتۀ مهندســی الکترومکانیــک  و پســرش محســن 
غ التحصیــل شــده بــود؛ راهــی انگلیــس و آمریــکا شــدند  فــار
کنند. مطالعاتی  گاز، مطالعــات خــود را آغاز  تــا بــر روی پــروژۀ 

کــه حــدود یــک ســال بــه طــول مــی انجامــد.

گاز حیات بخش
خلیلــی 46 ســاله ســرانجام در مردادمــاه ســال 1332 
شــرکت خــود تحــت عنــوان »بوتــان« را بــه ثبــت مــی رســاند و 
مهرمــاه نامــه ای بــه شــرکت نفــت مــی نویســد تــا از چگونگی 
گاز مایــع مطلــع  گاز بــه شــرکتش و قیمــت هــر تــن  تحویــل 
ــل  ــت تحوی ــرکت نف ــع را از ش گاز مای ــه  ک ــن  ــد از ای ــود. بع ش
ــا  ــد ت کن ــد  ــی تولی ــه محصوالت ک ــاد  ــر افت ــن فک ــه ای ــت، ب گرف
ــرای  کثــر ایرانــی هــا قــرار بگیــرد. ب گاز مایــع مــورد اســتفادۀ ا
گازســوز  گاز، فــر، آبگرمکن و ســایر لوازم  همیــن منظــور اجــاق 
کــرد. ایــن شــرکت، عــاوه بــر توزیــع  را در شــرکت بوتــان تولیــد 
گازســوز؛ هــم بــه اشــتغال ایرانیــان  گاز مایــع، بــا تولیــد لــوازم 
کاالی ایرانــی. ایجــاد فرصــت  کــرد و هــم بــه تولیــد  کمــک 
کشــور، بزرگترین خدمتی  های شــغلی و خارج نشــدن ارز از 
کاالهــای مرغــوب ایــن  کــرد.  کشــور  کــه »بوتــان« بــه  بــود 
شــرکت ســال هاســت در برابــر هجــوم بــی رویــه محصــوالت 

خارجــی، همچــون ســدی مقــاوم، ایســتاده اســت. 

کار  ــه از  ک ــود  ــان ثمــرۀ تاش هــای محمــود خلیلــی ب بوت
کاالی ایرانــی  کارآفرینــی بــا تولیــد  و مناصــب دولتــی، بــه 
کامــل اقتصــاد در دو  کــه با شــناخت  مطمئــن رســید. کســی 
دوره پهلــوی اول و دوم؛ متوجــه ســیر صعــودی وابســتگی 
اقتصــاد مملکــت بــه بیگانــگان شــده بــود. خلیلــی راه را در 
ــود:  گفتــه ب تقویــت بخــش خصوصــی ســالم می دانســت و 
کــه دارای بخــش خصوصــی ســامت و منضبطــی  »کشــوری 
ــی  ــش نم ــد حاصل ــرفت و رش ــی از پیش ــز نصیب ــد، هرگ نباش

شــود.«

در یــک سیســتم اقتصــادی معیــوب، بســیاری بــه ایــن 
کننــده  کننــد و ایــن عــادت توجیــه  سیســتم عــادت مــی 
ــی  ــود خلیل ــول محم ــیر تح ــا س ــود ام ــی ش ــود م ــع موج وض
کــه او ادامــه دهنــدۀ وضــع موجــود نباشــد. او از  باعــث شــد 
سیســتم معیــوب اقتصــاد دولتــی عصــر پهلــوی خــارج شــد 
کاالی  و بــا تأســیس شــرکت بوتــان و ایجــاد اشــتغال و تولیــد 
بــه بیگانــه  گامــی برخــاف وابســتگی اقتصــادی  ایرانــی؛ 
کــه در عصــر  برداشــت. محمــود خلیلــی داســتان مردیســت 
کامــل اقتصــادی بــه غــرب، راهــی گشــود تا نشــان  وابســتگی 
کاالی ایرانــی ضامــن اســتقال اقتصــادی و  کــه تولیــد  دهــد 

کشــور اســت. سیاســی 

نقطۀعطف
ــد از  ــل و بع ــه دو دورۀ قب ــدی ب ــد مفی ــید احم ــی س  زندگ
کــه در ســن 32  معلولیتــش تقســیم می شــود. معلولیتــی 
کارهــای  کــه بــه  ســالگی، بــر اثــر یــک ســانحه  عــارض شــد. او 
ــع  ــه، قط ــن حادث ــر ای ــر اث ــاال ب ــود، ح ــغول ب ــاختمانی مش س

ــت.  ــول اس ــاع و معل نخ

خانــه نشــینی و معلولیــت، حادثــه تلــخ و تاریــک زندگــی 
هــر کســی مــی توانــد باشــد امــا بــرای ســید احمــد ایــن حادثــه 
گوشــه نشینی  که دو ســال  نقطه عطفی شــد؛ چون دریافت 
و مأیــوس شــدن، هیــچ گرهــی از مشــکاتش بــاز نکــرد. ســید 
کــه قهرمــان زندگــی خــودش باشــد.  احمــد تصمیــم می گیــرد 
کمــر بــه پاییــن دچار معلولیت اســت و تمــام روز  کــه از  مــردی 
کشــیده، دســت بــر زانــوان بــی توانــش مــی  روی تخــت دراز 
کنــد. او گرچه  زنــد و بــا مــدد »یــا علــی«، حرکتــی نــو را آغــاز مــی 
کــه:  یکجانشــین اســت امــا ســخت بــه ایــن جملــه بــاور دارد 

»از تــو حرکــت و از خــدا برکــت«.

بافتن زندگی
می کنــد.  شــروع  بافندگــی  هــای  دســتگاه  بــا  را  کارش 
ــه  ــر بافندگــی، ب گیــرد و او عــاوه ب ــق مــی  کار رون ــه تدریــج،  ب
کوچــک ســیداحمد،  دیگــران هــم آمــوزش مــی دهــد. خانــۀ 
بــا  کــه  کوچــک  فروشــگاهی  هســت.  نیــز  کارش  محــل 
کــه بــاور دارد: معلولیــت،  گرفتــه  ارادۀ آهنیــن فــردی رونــق 

نیســت.  محدودیــت 

کارگردانی میــاد میــرزا باقری،  مســتند »ســید احمــد« بــه 
بــه علــت محدودیــت حرکــت ســید احمــد، امــکان داشــتن 
لوکیشــن هــای متعــدد را نــدارد امــا زندگــی محــدود و تــک 
لوکیشــنی ســید احمــد، درس هــای بســیاری بــه جوانــان 
کــه ایــن  کســانی  کار مــی دهــد. بعضــی از  و افــراد جویــای 
کار  مســتند را بــه نظــاره نشســته انــد، نگرششــان بــه مقولــه 
عــوض شــده اســت؛ زیــرا ســید احمــد ســوژه ایســت علیــه 

جبرگرایــی. 

نباید منتظر دولت ماند
کــه جوانــان  در ایــن مســتند ســید احمــد بــه یکــی از عللــی 
کار  بیــکار هســتند، می پــردازد: »جوان هــا دنبــال  زیــادی 
کــه بایــد دولــت بایــد بــرای مــا میــز  گوینــد  نمــی رونــد و مــی 

مروری کوتاه بر زندگی سید احمد مفیدی؛ کارآفرین گرگانی

بیــاورد تــا پشــت میــز بنشــینیم.«  ایــن انتظــار و توقــع، در 
نهایــت باعــث جمــود نیــروی جــوان مــی شــود. در مقابــل 
کــه تمــام  کــرده اســت  ایــن تفکــر، مــردی مــوی و ریــش ســپید 
روز بــه اجبــار روی تختــی نشســته و قــدرت تحــرک نــدارد 
امــا بــا بــاوری الهــی نــه تنهــا بــرای خــودش شــغلی بــه وجــود 
کارآفرینــی بــرای دیگــران هــم شــده اســت.  آورده بلکــه باعــث 
تفــاوت نگــرش ســید احمــد مفیــدی بــه مقولــه معلولیــت و 
گزیتانسیالیســتی ژان پــل ســارتر،  غلبــه اش بــر آن بــا نگــرش ا
تنهــا در یــک نکتــه اســت. تفکــر ژان پــل ســارتر، ماهیتــی 
کــه بــه اومانیســم افراطــی منجــر مــی شــود  الحــادی دارد 
گرگانــی، بــا تکیــه بــر باروهــای مذهبــی اش،  امــا ایــن پیرمــرد 
کــرده و جــواب ایــن حرکــت را هــم  کار  شــروع بــه حرکــت و 
کــه ایــن دنیــا، دنیــای عکــس  گیــرد؛ از آنجــا  از خداونــد مــی 
کــوه اســت و  العمــل هاســت و بــه قــول موالنــا: »ایــن جهــان 
فعــل مــا ندا...ســوی مــا آیــد نداهــا را صدا« پس حرکت ســید 
احمــد بی جــواب نمــی مانــد و جــواب حرکتــش را بــا »برکــت« 

گیــرد. از ســوی حضــرت حــق مــی 

سینمای کور، سید احمدها را نمی بیند
کــه قبــل از  »ســید احمــد« داســتان زندگــی فردیســت 
بعــد  بــوده.  اقتصــادی  زندگــی منفــی  معلولیتــش، دارای 
کــه  از معلولیــت، مدتــی منــزوی مــی شــود امــا بــا اراده ای 
کنــد. ســید  کارآفرینــی مــی  داشــته خانــه اش را مرکــزی بــرای 
کارآفریــن هــا، نگرشــی الهــی بــه مقولــۀ  احمــد برخــاف دیگــر 

کــردن جیــب خــود را نــدارد. کار دارد و تنهــا ســودای پــر 

ــدارد امــا  ــه ظاهــر، قــدرت فعالیــت ن ــه ب ک ــی مــردی  زندگ
در عمــل، صبــح تــا شــب را مشــغول اســت و پرتحــرک؛ ســوژه 
ــی  ــا م ــۀ »م ــه جمل ــه ب ک ــانی  کس ــرای  ــش ب ــام بخ ــت اله ایس

ــد.  توانیــم« ایمــان ندارن

ســینمای مــا بدهــکار مردانــی چــون ســید احمــد اســت 
را  آنــان  کشــیدن زندگــی  بــه تصویــر  تــوان  کنــون،  تــا  کــه 
نداشــته، منظــور تــوان فنــی نیســت بلکــه مــراد، فهــم و 
قــدرت درک جلــوه هــای باشــکوه ایــن زندگیســت. زندگــی 
کشــیده شــود، منبــع امیــد بســیاری  گــر بــه تصویــر  ا کــه 
از افــراد جامعــه و مایــۀ تکاپــو و تــاش بــه ســمت تعالــی و 
موفقیــت و غلبــه بــر جبرهــا و باورهــای غلــط جامعــه مثــل 

پشــت میزنشــینی اســت.

ژان پــل ســارتر فیلســوف معــروف و معاصــر فرانســوی مــی گویــد: »اگــر یــک شــخص دارای معلولیــت، قهرمــان دو 
ــاور داشــت اگــر در  نشــود، مقصــر خــود اوســت.« مصــداق عینــی ایــن جملــه، »ســیداحمد مفیــدی« اســت. مــردی کــه ب

مســابقه دو زندگیــش قهرمــان نشــود؛ کســی مقصــر نیســت بــه جــز خــودش.

قهرمان
 زندگی خودش!



فی
عر

م
ان

هر
- ت

 13
96

اه 
ی م

م د
ده

انز
 -پ

یه
تام

خت
ا

مار
م ع

فیل
ی 

دم
 مر

اره
نو

جش
ن 

می
شت

ه ه
وزان

ه ر
نام

ژه 
وی

32

فیروز، برندی برای کارآفرینی معلوالن
روایتی از زندگی سید محمد موسوی مدیرعامل شرکت فیروز

سرزمین مجسمه
ــرای تحصیــل در رشــتۀ پزشــکی  ســیدمحمد موســوی ب
ــی دغدغــۀ رفــع محرومیــت  ــکا رفــت. از همــان جوان ــه آمری ب
مــردم را در ســر داشــت. انتخــاب رشــتۀ پزشــکی و پزشــک 
کــه او برگزیــد بــرای خدمــت بــه محرومیــن  شــدن، راهــی بــود 
کــودکان. بــا ایــن اندیشــه روانۀ  و جلوگیــری از معلولیــت دیگــر 
کتــب  آمریــکا شــد. در آن جــا عــاوه بــر تحصیــل، بــه مطالعــه 
کــه  فرادرســی هــم می پرداخــت. براثــر همیــن مطالعــات بــود 
بــا دانشــجویان مبــارز علیــه حکومــت پهلوی آشــنا شــد و بعد 
ــجویی  ــای دانش ــش ه ــی از جنب ــر یک ــد دبی ــم ش ــی ه از مدت
گزیر  گر چه ســیدمحمد جوان مجبور بود نا کشــور. ا خارج از 
ــود امــا همپــای دیگــر دانشــجویان  از نشســتن روی ویلچــر ب
ایرانــی خــارج کشــور بــه مبــارزه علیــه رژیم شــاه مــی پرداخت.

بازگشت به سرزمین آرزوها
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی و در اولیــن روزهــای ســال 
ــران برگشــت. حــاال دیگــر او  ــه ای 58 ســیدمحمد موســوی ب
کــه هیــچ چیــز نمــی توانســت مانــع  یــک جــوان انقابــی بــود 
پیگیــری آرمــان هایش شــود. تجربۀ کارهای فرهنگــی خارج 
کمکــش آمــد. ســیدمحمد در شــهر  کشــور، در ایــران بــه  از 
صنعتــی البــرز کــه شــهری کارگرنشــین بــود؛ شــروع به فعالیت 
ــات و  ــرای اعتصاب ــران ب کارگ ــرک  ــپ، مح ــای چ ــروه ه گ ــرد.  ک
اعتراضــات بودنــد. موســوی در آمریــکا ســابقۀ مقابلــه بــا گــروه 
هــای مارکسیســتی و چــپ را داشــت، از ایــن رو بــه روشــنگری 
کارگران  از طریق ســخنرانی، چاپ مقاالت و نشــریه در جمع 

مــی پرداخــت.  

گروهــک هــای چپگــرا بــه  کردســتان بــه دســت   غائلــۀ 
وجــود آمــد. ســیدمحمد بــا همــان معلولیــت، خــودش را 
کشــور  کردســتان رســاند. انقابیــون زیــادی از سراســر  بــه 
کــه بــه  کردســتان آمــده بودنــد، بــه او پیشــنهاد دادنــد  بــه 

بــرود. سیســتان و بلوچســتان 

کمیتــۀ امــداد امــام خمینی؟هر؟سیســتان  کار در  تجربــۀ 
و بلوچســتان و لمــس محرومیــت مــردم، در تعالــی اندیشــۀ 

در روزگاِر تحریــم و غفلــت مســئولین از تولیدکننــدگان ایرانــی و ولــع خریــداران ایرانــی بــه مصــرف کالی خارجــی؛ نــه تنهــا شــرکت فیــروز بســته نشــد بلکــه در 
زمــان شــدیدترین تحریــم هــا؛ بــر شــیفت کاری اش افــزود.

ســیدمحمد، نقــش مهمــی داشــت. بــه ایــن بــاور رســیده بود 
کــه انســان هــا بایــد از لحــاظ روحــی و معنوی به تعالی برســند 
گفــت: »ایــن بســتر نمــی توانســت در جامعــه ای فقــر  امــا مــی 
زده بــه وجــود آیــد، نمــی توانســت در جامعــه ای تبلور داشــته 
کنند تا پول درآورند؛ بخورند  کار  که همواره انســان ها  باشــد 

تــا زنــده بمانند.«

مدتــی بعــد، بــه عضویــت ســپاه پاســداران قزویــن درآمــد و 
شــد مســئولی آمــوزش. هــر پاســدار تــازه وارد، بایــد زیــر نظــر او، 
بــه تحلیــل جامعــی از تاریــخ، انقــاب و وضعیــت گروهک ها، 

کــرد. دســت پیــدا مــی 

بعــد از مدتــی فرماندۀ ســپاه شــهر صنعتــی البرز شــد. انگار 
سرنوشــت، ســیدمحمد موســوی را بــه ســمت فعالیــت های 
کــرد چــون همزمان، مســئولیت ســتاد  صنعتــی هدایــت مــی 
بازســازی مناطــق جنگی در خصوص صنعــت و کارخانجات 
کــه از شــهر صنعتــی  را بــه او ســپردند، وظیفــۀ ســتاد ایــن بــود 

نیروهــا را ســاماندهی کــرده و بــه مناطــق جنگی بفرســتد. 

مســئولیت در شــهر صنعتــی البــرز قزوین که یکــی از قطب 
کشــور بــود؛ او را بیــش از پیــش بــا مســائل  هــای صنعتــی 

کــرد.  کارگــری و تولیــد آشــنا 

احیای نیمه جان
ســازی  خانــه  شــرکت  یــک  مدیرعاملــی   1365 ســال 
کــه پــروژه هــای متعــدد نیمــه تمــام و روی زمیــن  ورشکســته 
مانــده داشــت؛ بــه ســید محمــد موســوی پیشــنهاد شــد. 
کــه تحصیــل در رشــتۀ پزشــکی را در آمریــکا نیمه تمــام رهــا  او 
کــرده بــود، چیــزی از فعالیــت ســاختمانی هــم نمــی دانســت 
امــا بــه تکیه بر تجربــه هایش در فعالیت های مدیریتــی، این 

کــرد. پیشــنهاد را قبــول 

که تا پیش از موســوی، در حال  شــرکت خانه ســازی البرز 
انحال بود، تحت مدیریت او جانی دوباره یافت و توانســت 
پــروژه هــای نیمــه تمامــش را بــه پایــان رســاند. موفقیــت 
ــرد، چیــزی در روح  ک ــه دســت آمــده، او را ارضــا نمــی  هــای ب

گذاشــت. دوســت داشــت  کــه آراَمــش نمــی  متاطــم او بــود 
کــه درآمــدش از محــل تولیــد باشــد؛ خــودش می گویــد: »باید 
گــذاری  انســان در راســتای تولیــد و ایجــاد اشــتغال، ســرمایه 
ــد و فــروش باشــد.  ــی و خری ــد درآمــد از محــل دالل کنــد. نبای
امــا متأســفانه جامعــۀ ما،  بســتر اقتصــادی را این طور تعریف 
ــد  گاه بای ــه صاحــب ســرمایه اســت، ناخــودآ ک کســی  ــرده و  ک

کــرد.« گزینــه هــا را انتخــاب مــی  یکــی از ایــن 

بعــد از مدتــی شــرکتی بــه نــام »گــروه مدیــران البــرز« را 
کــه حــدود 70 نفــر از مدیــران، مدیرعامــل  کــرد  تأســیس 
ــد. خــودش هــم شــد  هــا و متخصصیــن، ســهام دار آن بودن
کــه در آغــاز بــا ســرمایۀ انــدک  مدیرعامــل آن شــرکت. شــرکتی 
گروهــی متخصــص، تشــکیل شــده بــود. بعــداز  امــا وجــود 
کارخانــۀ تولیــد شیشــه هــای صنعتــی را تأســیس  مدتــی هــم 
کنتــور بــرق  کارخانــه، شیشــۀ  کــرد. یکــی از محصــوالت ایــن 
کشــور مــی شــد. یعنــی  ــه در آن ســال ها از آلمــان وارد  ک ــود  ب
کشــور را، از  گیــری دقیــق، عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال،  بــا نشــانه 

ــرد.  ک ــان، نیــاز  ــد ایــن محصــول از بیگان خری

 ســال های بعد از جنگ و دولت ســازندگی بود. سیاســت 
کارخانجــات  و  واحدهــا  فــروش  وقــت،  دولــت  اقتصــادی 
کــه تعــدادی  گــروه مدیــران البــرز هــم بنــا داشــت  دولتــی بــود. 
از ایــن کارخانجــات دولتــی را خریــداری کننــد. موســوی که تا 
کار داشــت، حــاال قــرار  کارگــری ســر و  پیــش از ایــن بــا مســائل 

کارگــر شــود. کارفرمــای تعــداد زیــادی  کــه مســتقیمًا  بــود 

معلول می تواند
کاری اســتثنایی  ســیدمحمد از نوجوانی دوســت داشــت 
ــود،  ــار معلولیــت ب ــود دچ ــد. او خ ــام ده ــوالن انج ــرای معل ب
بنابرایــن درد آن هــا را درد خــود مــی دانســت و نمــی خواســت 
مثــل نــگاه مرســوم جامعــه، بــه معلولیــن نــگاه کنــد. ســودای 
کرامــت و شخصیتشــان  کــه  ایجــاد اشــتغال بــرای معلولیــن 
کــرد. ســال 73 ایــن  کنــد؛ لحظــه ای او را رهــا نمــی  را حفــظ 
موقعیــت در قالــب تأســیس کانونــی بــه نــام »کانــون معلولین 
کــه از نامش پیدا بود قصــد دارد  توانــا« بــه وجــود آمد. کانونی 
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علیه عافیت طلبی
تاملی کوتاه در کارآفرینی رحیم صمدزاده طریقت

بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــران، اســتکبار جهانــی و در رأس آن آمریــکا ســعی در ســلطه مجــدد بــر 
ایــران و دلســرد کــردن مــردم از انقــالب داشــته و دارد. یکــی از حربــه هــای دشــمن، جنــگ اقتصــادی بــه وســیله 
ابــزاری بــه نــام تحریــم اقتصــادی اســت. از همــان آغازیــن روزهــای  پیــروزی انقــالب 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 یکــی از کسانیســت کــه از ســال های دفــاع مقــدس تــا کنــون، بــه دنبــال 

خدمــت بــه اقتصــاد و خودکفایــی کشــور بــوده اســت.

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. 
نظامــی بــود و هــم درگیر جنــگ اقتصــادی. رزمنــدگان زیادی 
کشــور بــه خــط مقــدم جنــگ بــا دشــمن بعثــی  از سراســر 
کســانی چــون  رفتــه بودنــد ولــی در پشــت جبهــه هــم بودنــد 
کــه با تــاش در جهــت خودکفایی ایــران،  صمــدزادۀ طریقــت 
بــه جنــگ اقتصــادی دشــمن رفتنــد. آن ســال هــا بــه دلیــل 
ــا مشــکل مواجــه شــده  کشــور ب تحریــم، بســیاری از صنایــع 
بود. شــرکت و کارخانۀ تحت مدیریت طریقت، طی ســالیان 
بــا ســتاد پشــتیبانی جنــگ  جنــگ همــکاری مســتمری 
کارخانــه، قطعــات خمپــاره 60، مسلســل  داشــت. آن هــا در 

ــد. کردن ــی  ــزی م ــب ری ــکا و... را قال دوش

امان نامۀ شمر
کــه ســودایی  بعــد از پایــان جنــگ، صمــد زادۀ طریقــت 
کارش را گسترش  نداشت جز رشد و تعالی جامعه و انقاب؛ 
داد تــا جایــی کــه حــدود 120 نفــر به طور مســتقیم در کارخانۀ 
کــه از وابســتگی اســتانش  کار بودنــد. طریقــت  او مشــغول بــه 
بــه ماشــین آالت خارجــی در حــوزۀ صنایع تبدیلــی و غذایی، 
رنــج مــی بــرد؛ بــه فکــر تولیــد ایــن تجهیــزات افتــاد و ســرانجام، 
ثمــرۀ تــاش او؛ خودکفایــی در تولیــد برخــی ماشــین آالت 
صنایــع تبدیلــی و قطــع وابســتگی کشــور در ایــن زمینــه بــود.

ــه باعــث شــد دعوتنامــه ای از  ک ــود  همیــن فعالیــت هــا ب
ــرای او ارســال شــود  ــکا ب ســوی رهبــران تجــارت جهانــی آمری
امــا ِعــرق ملــی، مانــع از پذیــرش چنیــن دعوتنامــه ای شــد. 
کشــوری بــه دســتش  هــر چــه باشــد، ایــن دعوتنامــه از ســوی 
کــرده بــود و او هــم  کــه ســال هــا وطنــش را تحریــم  مــی رســید 
بــا تــاش و اراده در برابــر ایــن تحریــم هــا ایســتاده بود. دشــمن 
کــه در برابــر  مــی خواســت بــا فرســتادن دعوتنامــه، مــردی را 
تحریم اقتصادی ایســتادگی می کند، وادار به تســلیم نماید؛ 
کــه بــه عنــوان بســیجی نمونــه در  کــه صمــدزاده  غافــل از ایــن 
عرصــه اقتصــادی مــورد تجلیــل قــرار گرفتــه بــود، هرگــز چنیــن 

کــرد. ننگــی را قبــول نخواهــد 

عافیت طلبی، نه
او اتحادیــۀ ماشــین ســازان صنایــع ایــران را تأســیس 
خطــوط  ســازندۀ  و  طــراح  نخســتین  همچنیــن  و  نمــود 
کشــور اســت. زندگــی و  کنســتانتره و آبمیوه گیــری در  تولیــد 
کامــل ایــن  کارآفرینــی رحیــم صمــدزادۀ 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 عرصــۀ 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.

توانایــی هــای معلولیــن را اول بــه خودشــان و بعــد بــه جامعه 
کارگاه های جــوراب  کانــون،  کنــد. بعد از تشــکیل ایــن  اثبــات 
بافــی، ســیم پلمــپ، بســته بنــدی ســرامیک و...راه افتــاد و 
کار شــدند.  کارگاه هــا، مشــغول بــه  معلولیــن زیــادی در ایــن 

موســوی تأســیس »کانــون معلولیــن توانــا« را یکــی از نقاط 
عطــف زندگــی خــود مــی دانســت. اندیشــه و تعریــف او از 
ســرمایه داری در تضــاد بــا ســرمایه داری لیبرالــی بــود، اعتقــاد 
کــردم نبایــد ســرمایه را در جهــت  داشــت: »همیشــه فکــر مــی 
بســاز- بفروشــی و خریــد زمیــن بــه کار گیریــم و شــب بخوابیــم 
گران تــر شــود تــا بفروشــیم. همیشــه  کــه صبــح  بــه امیــد ایــن 
در پــی ایــن بــودم کــه یــک تولیدکنندۀ خــوب و یــک کارآفرین 
باشــم. یــک فعــال اقتصــادی وقتــی در جامعــه شــغل ایجــاد 
کنــد، در اصــل یــک تولیدکننــده اســت و بایــد در ســنگر  مــی 

کشــور را بــاال ببــرد.« تولیــد، درآمــد ســرانۀ یــک 

کــه بایــد بــه دســت ســید محمــد موســوی  ســنگر بعــدی 
فتــح مــی شــد، شــرکتی دولتــی بــود بــه نــام »فیــروز«. ایــن 
شــرکت در ســال 1353 تأســیس شــده بــود. اســم شــرکت هــم 
کــه 49 % ســهم آن،  »جانســون انــد جانســون« ایــران بــود 
بــرای جانســون آمریــکا و 51 % بــرای ســرمایه داران ایرانی بود. 
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، ایــن شــرکت در اختیار بنیاد 
گرفــت و بنیــاد هــم ایــن شــرکت را در ســال  مســتضعفان قــرار 
79 بــه مزایــده گذاشــت. شــرکت مدیران البــرز به مدیرعاملی 
ســید محمد موســوی، در مزایدۀ شــرکت »فیروز« برنده شــد.

جهادی دیگر
کــه ایده هایش برای معلولین  فرصــت آن پیــش آمــده بود 
کنــد. ایده هایــی در جهــت خدمــات  را عملیاتی تــر پیگیــری 
متقابــل صنعــت و معلولیــن به هــم. نگرش کلی موســوی به 
صنعــت ایــن بــود که زمینه ســاز رفــع دغدغه هــای اجتماعی 
ــان  ــروز« ج ــان »فی ــرکت نیمه ج ــا ش ــت ت گذش ــی  ــود. مدت ش
کــه تولیــدات بهداشــتی اش  گونــه ای  گرفــت، بــه  تــازه ای 
کاالهــای مشــابه خارجــی. در روزگاِر  ســدی شــد در برابــر ورود 
تحریــم و غفلــت مســئولین از تولیدکننــدگان ایرانــی و ولــع 
خریــداران ایرانــی بــه مصــرف کاالی خارجــی؛ نــه تنهــا شــرکت 
فیــروز بســته نشــد بلکــه در زمــان شــدیدترین تحریــم هــا؛ بــر 

کاری اش افــزود. شــیفت 

کارخانــه، معلــول  بــه 85 درصــد عوامــل ایــن  نزدیــک 
کــم بینــا. موســوی مــی  هســتند و تعــدادی هــم نابینــا و 
کننــده  کارآفریــن هــا و تولیــد  توانســت ماننــد بســیاری از 
هــای دیگــر، اصــل را ســود و پــول قــرار دهــد امــا نگــرش او بــه 
کار تفــاوت عمــده ای بــا آن هــا داشــت. او تمایلــی بــه  مقولــه 
کار  اســتفاده از اتوماســیون نداشــت و حاضــر نبــود نیــروی 
گســیخته شــود او در  در ایــن راه قربانــی مدرنیزاســیون لجــام 
گــر اروپــا بــه دنبــال اتوماســیون،  گویــد: » ا همیــن زمینــه مــی 
کــه نیــروی انســانی  خیــز برداشــته اســت بــه ایــن دلیــل اســت 
کــم دارد و هزینــه کارگــر، گــران اســت، ولــی مــا با رشــد جمعیت 
کنــم؟! مگــر ایــن جــا  مواجــه هســتیم. چــرا بایــد اتوماســیون 
کار را بــه دســت پرســنل می ســپارم و شــغل  اروپاســت؟! مــن 
کنونــی  کــه در شــرایط  ایجــاد می کنــم و بــاورم ایــن اســت 

جامعــه، ایجــاد اشــتغال، جهــاد در راه خداســت.«

گوشــه ای از فعالیــت هــای ســید محمــد  ایــن هــا تنهــا 
گفتــه و بــاور خــودش بــا ایجــاد اشــتغال  کــه بــه  موســوی بــود 
ــه جهــاد در راه خــدا مشــغول اســت. جهــادی  در جامعــه، ب
بــرای معلولیــن ارزش دو چندانــی  ایجــاد اشــتغال  بــا  کــه 
کســب عنــوان برتریــن بنــگاه  پیــدا می کنــد. او موفــق بــه 
اقتصــادی کشــور و برنــده نشــان َخِیر و کارآفریــن برتر مهدوی 
از دوازدهمیــن همایــش بیــن المللــی دکتریــن مهدویــت نیــز 
ــر  ــا ب ــه تنه ــه ن ک ــول  ــن معل کارآفری ــک  ــی ی ــت. زندگ ــده اس ش
کــرد، بلکــه بــا نگاهــی ارزشــی بــه کار، موفق  معلولیتــش غلبــه 
کارآفرینــی بــرای جمــع زیــادی از معلولیــن شــد و ایــن مــی  بــه 
ــه توانایــی  ــرای تغییــر نگــرش جامعــه ب ــد آغــازی باشــد ب توان

هــای معلولیــن. 
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کمیت  حا
فرا قومیتی قوانین الهی

تــالش و کوشــش از بزرگتریــن بلکــه برتریــن حقیقــت انســانی اســت و ایــن بــه دلیــل گوناگــون قابــل اثبــات اســت. امــا بــا توجــه بــه موضــوع و محــور ایــن 
مکتــوب کــه جایــگاه فرهنــگ تــالش و کوشــش در ژاپــن اســت ســعی مــی نمایــم از ایــن زاویــه، مســأله را مــورد تحلیــل قــرار دهــم.

ــه عنــوان یــک ژاپنــی در برنامــه هــای مختلــف خــود  ب
بــا ایــن ســؤال مواجــه  در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه 
کــه دلیــل پیشــرفت ژاپنــی هــا چیســت؟ تــاش  مــی شــوم 
پاســخ مناســب  کــه  اســت  کلمــه ای  کوشــش دقیقــًا  و 
ایــن ســؤال در مــورد  کــه  امــا هنگامــی  را در خــود دارد 
ــه  ــد ب ــن، بای ــا ژاپ ــه ب ــود و در مقایس ــی ش ح م ــر ــران مط ای
کریــم مــی  مســائل مهمــی توجــه نمــود. خداونــد در قــرآن 
فرمایــد "لیــس لانســان اال مــا ســعی" بــا دقــت در ایــن 
آیــه شــریفه چنــد مــورد مشــخص اســت. لفــظ انســان در 
ایــن آیــه، ناظــر بــه جمیــع انســان هــا بــا هــر شــرایطی  و 
کافــر یــا مؤمــن، فقیــر  کلــی موجودیــت انســانی دارد.  بطــور 
یهــودی و مســیحی و حتــی  یــا  ثروتمنــد، مســلمان  یــا 
بــر  کــه  بشــریت  کلــی  قانــون  نــدارد.  تفاوتــی  آتئیســت، 
کــه  گردیــده تضمیــن مــی نمایــد  مبنــای قوانیــن الهــی بنــا 
کــه ســعی و تــاش نمایــد بــه آن دســت  بشــر بــرای هــر چــه 

خواهــد یافــت.

همیــن موضــوع بــه نظــر ســاده، رمــز موقعیــت و مقــام 
ــه ویــژه یهــود اســت.  ــاالی ظاهــری دشــمنان اســام، ب ب
کشــوری مســلمان چــون ایــران  کــه بــرای  امــا نکتــه ای 
کوشــش مــردم آن  ح اســت، صرفــًا مقایســه تــاش و  مطــر
کشــوری چــون ژاپــن نیســت بلکــه توجــه بــه عوامــل  بــا 

ســازنده ایــن امــر بــه عنــوان یــک موضــوع انســانی اســت. 
ــه اعتبــار اینکــه امــری انســانی اســت،  کوشــش ب تــاش و 
کــه آن را انســجام  دارای شــالوده و زیربنایــی مــی باشــد 

مــی بخشــد.

کوشــش، خــود زاییــدۀ خــرده فرهنــگ  البتــه تــاش و 
فرهنگهــا  خــرده  ایــن  کــه  هنگامــی  تــا  و  اســت  هایــی 
درجایــگاه مناســب نســبت بــه یکدیگــر قــرار نگیرنــد، تــاش 
کوششــی محقــق نمــی شــود و یــا بــی نتیجــه مــی مانــد. و 

کار و تــاش در ژاپــن و  بنابرایــن صحبــت از فرهنــگ 
گرفتــن  کشــورهای دیگــر بــدون در نظــر  مقایســه آن بــا 
کار بــی  اجــزای ســازنده ایــن عمــل و تفکــر انســانی همــان 
گرفتــه و پــس از ایــن  کنــون انجــام  کــه تا نتیجــه ای اســت 
کلــی مطلــب نگریســته  کــه تنهــا بــه ظاهــر  هــم تــا هنگامــی 

شــود، نتیجــه ای بدســت نمــی آیــد.

تــاش  و  کار  فرهنــگ  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت  امــا 
کتســاب  ماننــد بســیاری از فرهنــگ هــای دیگــر قابلیــت ا
گیــری دارد و توجــه بــه آن بــه صــورت امــری ذاتــی،  و فرا
اجــرا  در  اساســی  اشــکاالت  زاینــدۀ  حقیــر  دیــدگاه  از 

خواهــد بــود.

و فرهنــگ  کوشــش  و  کار  گــر بخواهیــم  ا بطــور مثــال 
گوییــم؟ کنیــم، چــه مــی  اجتماعــی برآمــده از آن را تعریــف 

کشــور  تجربــه شــخصی حقیــر بعنــوان یــک ژاپنــی در این 
کــه تعریــف ایــن امــر بــه ظاهــر ســاده، در دیــد  گویــد  مــی 
ــز  ــه نی ــجو و نخب ــر دانش ــی قش ــه حت ــف جامع ــار مختل اقش
کــه درگیــر ایــن ســؤال می  بســیار متفــاوت اســت و هنگامــی 
گردنــد، بعضــا حتــی در ســکوتی ناشــی از عدم دســتیابی به 
پاســخ فــرو مــی رونــد امــا از نــگاه یــک ژاپنــی مســاله ســاده 

تــر اســت. چــرا؟

داغ  بحــث  ایــن  توانــد  مــی  »چــرا«  ایــن  بــه  جــواب 
مقایســه بیــن فرهنــگ هــای ایــران و ژاپــن، یــا بهتــر بگویــم 
کار و فعالیــت، به نقطه ای موثر  ایرانــی و ژاپنــی را در زمینــۀ 

و اثرگــذار برســاند.

مطمئنــًا پاســخ بــه ایــن ســوال از عهــدۀ ایــن نوشــتار 
راهــی  شــروع  عنــوان  بــه  تنهــا  امــا  اســت  ج  خــار کوتــاه 
بــه پاســخی روشــن عــرض مــی  بــرای دســتیابی  جدیــد 
کــه هــر امــر انســانی از جملــه فرهنــگ هــای انســانی  نمایــم 
ازســه بخــش بنیــان هــای نظــری و ایدئولوژیــک، بدنــه 
و ســاختمان اجرایی-نظارتــی و نتیجــۀ اثرگــذار تشــکیل 

شــده اســت.

حتمــا بــرای دســتیابی به پاســخ تفــاوت هــای فرهنگی 
نــگاه  و  تــاش  کار  مــورد  ایــران در  و  ژاپــن  مــردم  میــان 
آنــان بــه ایــن اصــل انســانی بایــد ابتــدا از اســاس و بنیــان 
کــه حتمــا در ایــن مــورد فرهنــگ  نظــری آن آغــاز نمــود 
ــدار  ــان م ــگ انس ــر از فرهن ــی ت ــر و غن ــی جلوت ــامی بس اس
ــکان  ــی و ام ــاختار اجرای ــه و س ــورد بدن ــت. در م ــن اس ژاپ
ــای  ــروت ه ــًا ث ــه حتم ک ــز  ــده نی ــر و عقی ــرای نظ ــی اج عمل
طبیعــی و ملــی، اثــری جــدی در آن دارنــد، قطعــا ایــران را 
کــه در  گام هــا جلوتــر از ژاپــن قــرار دارد امــا چگونــه اســت 
دســتیابی بــه نتیجــۀ عملــی و اثــر دنیایــی و عینــی چنیــن 
گــوی ســبقت را از بســیاری  معادلــه ای، ژاپنــی هــا نــه تنهــا 
بلکــه  بلکــه مســلما صدهــا  انــد  ربــوده  از جوامــع دیگــر 
بــه  از ایرانیــان مــی باشــند؟ پاســخ  گام پیشــتر  هــزاران 
کنــون بــر عهــده خواننــدگان  ایــن امــر را بــه مجالــی دیگــر و ا

گــذارم. گرامــی مــی 

فاطمه اتسوکو هوشینو

星野悦子



مار
م ع

فیل
ی 

دم
 مر

اره
نو

جش
ن 

می
شت

ه ه
وزان

ه ر
نام

ژه 
وی

35

ت
ش

دا
اد

ی
ان

هر
- ت

 13
96

اه 
ی م

م د
ده

انز
 -پ

یه
تام

خت
ا

از انتظار در سینما 
تا انتظار در سینما

تأملی بر محتوای آموزشی رشته های آکادمیک هرن

هنِر»بوالفضول «پرور
گــر از بیــن رشــته های هنــری، ســینما را انتخــاب و  ا
کــه بــه دســت مــی  کنیــم، بســیاری از نتایجــی  بررســی 
ادبــی،  و  هنــری  رشــته های  دیگــر  بــر  راحتــی  بــه  آیــد، 
تــا  گرفتــه  رمان نویســی  از  بــود؛  خواهــد  تطبیــق  قابــل 
را  قابلیــت  ایــن  ســینما  کــه  چــرا  تجســمی؛  هنرهــای 
دارد تــا بســیاری از رشــته هــای ادبــی و هنــری دیگــر را 
کــه  گیــرد؛ از رمــان نویســی  بــه راحتــی در خدمــت خــود 
کــم  گرفتــه تــا قوانیــن حا اســاس فیلمنامــه نویســی اســت 
قــاب  در  کــه  غیــره،  و  معمــاری  و  نقاشــی  طراحــی،  بــر 
گریــم چهــره و طراحــی لبــاس و دکــور  بنــدی دوربیــن و 
گرفتــه می شــوند. بنابرایــن هنــر  صحنــه و ... بــه خدمــت 
کــه می توانــد تمامــی رشــته  هشــتم مثــل هیوالیــی اســت 
کنــد. هــای ادبــی و هنــری دیگــر را ببلعــد و در خــود هضــم 

مبانــی هنــر و ادبیــات موجــود و مرســوم، یعنــی همیــن 

نعمت اهلل سعیدی

کــه در بســیاری از دانشــکده هــای معاصــر جهان  مطالبــی 
کشــورها و فرهنگ هــای  بــه باقــی  غــرب تولیــد شــده و 
جهــان صــادر می شــوند، مبانــی آمــوزش »بوالفضولــی« 
در  ادبیــات  و  هنــر  ایــن  وقتــی  اغواســت.  و  وسوســه  و 
خدمــت انــواع مدیــوم هــای رســانه ای قــرار می گیرنــد، 
تبدیــل می شــوند بــه آمــوزش مبانــی غفلــت زا و فریــب 
طمطــراق  پــر  عنــوان  تحــت  مخاطــب.  ذهــن  دهنــدۀ 

عمومــی« افــکار  »مدیریــت 

در بــاب ایــن بوالفضولــی در هنــر و ادبیــات، و غفلــت 
گفت ســینمای معاصر جهان،  زایــی رســانه هــا، می تــوان 
کــه بــه قــول امــام راحــل، دانشــگاه انســان  هنــری نیســت 
ســازی و بازتــاب دهنــدۀ درد محرومــان و مســتضعفین 

محتــوای آموزشــی موجــود در رشــته های هنــر و رســانه، از جملــه ســینما، در درجــه نخســت، در تربیــت نیروهــای هنرمنــد و رســانه ای، بــا مشــکالت بســیاری 
مواجــه انــد. درثانــی همیــن مقــدار نیرویــی کــه تربیــت می کننــد، شــناخت چندانــی از جامعــۀ خــود ندارنــد و آنــگاه کــه تحقــق آرمان هــای انقــالب اســالمی و مردمــی، 
وجــه دیگــر ماجــرا باشــد؛ نواقــص و خالء هــای تئوریــک بــه صــورت تصاعــدی افزایــش مــی یابنــد. مهمتریــن نقــص و مشــکل در اینجــا بــه خــوِد برداشــت ما از فلســفۀ 

وجــودی رســانه و هنــر بازمی گــردد.

بــرای  نخســت،  درجــه  در  اتفاقــًا  ســینما  ایــن  باشــد. 
کــه دچــار بحــران اوقــات فراغــت  مخاطبــاِن مرفهــی اســت 
هســتند. رســالت و تعهــد اصلــی چنیــن هنــر و ســینمایی، 
کــه در خــال ایــن  کــردن چنیــن مخاطبانــی اســت  ســرگرم 
گــذاراِن بنــگاه  فراینــِد ســرگرمی، بناســت توســط سیاســت 

هــای رســانه ای، مدیریــت افــکار نیــز بشــوند. 

قصه دیدن یا قصه داشتن، مسئله اینست...
مخاطــب ایــن ســینما، بــرای اندیشــدن و یادگیــری، 
درجــۀ  در  او  نمی شــود.  ســینما  تاریــک  ســالن  وارد 
ــی  ــای ب ــال و آرزوه ــای آم ــردن دنی ک ــدا  ــرای پی نخســت ب
کــه  پایانــش، بــه پــردۀ ســینما چشــم مــی دوزد. مخاطبــی 
بــا مدیریــت همیــن رســانه هــا »نرمالیزاســیون« شــده؛ 
و  یــک شــکل، یکنواخــت  آدم هــای  انبــوه  تولیــد  یعنــی 
کــه سرنوشــت و سرگذشــت  قابــل پیــش بینــی. آدم هایــی 
کثریــت شــان، حداقــل در بخش هــای اصلــی زندگــی،  ا
مثــل هــم اســت. یعنــی انســان هایی بــدون قصــه و بــی 
ــه رســالت هنرهایــی چــون ســینما،  ک ماجــرا. اینجاســت 
نمایــش ماجــرا و قصــه بــرای ایــن آدم هــای بــی ماجــرا مــی 
ــه جــای »قصــه و ماجــرا  ــدن« ب شــود. »قصــه و ماجــرا دی
بناســت  رســالت،  و  تعهــد  جنــس  ایــن  امــا  داشــتن«؛ 
بــا چــه روش هایــی پیــاده شــود و مبانــی ایــن روش هــا 

چیســت؟

»بوالفضولــی« شــبیه ســؤال و حیــرت اســت. فضولــی 
کاریکاتــوری اســت کــه ســعی می کنــد ادای »پرســش« 
را دربیــاورد؛ شــکل آن هســت، ولــی تقلبــی اســت. 
فضولــی قبــل از اینکــه از جنــس پرســش باشــد، از 

جنــس وسوســه و هــوس اســت. 
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گــر از مباحــث دراز دامــن فیلمنامه نویســی و درام و 36  ا
کنیــم، ســینما  کلــی نمایشــی و غیــره صرف نظــر  وضعیــت 

گویــی و قصــۀ ســینمایی یعنــی »تعلیــق«.  یعنــی قصــه 

کــه ســؤال  تعلیــق بــه زبــان ســاده، آن لحظــه ای اســت 
پاســخ  انتظــار  در  و  گرفتــه  شــکل  مخاطــب  ذهــن  در 
می شــود.  فیلــم  داســتان  پیگیــری  بــه  عاقمنــد  آن، 
همزادپنــداری نیــز درســت در همیــن لحظــات اتفــاق مــی 
افتــد. چــرا؟ چــون بــرای مخاطــب، زمانــی ســؤال، جــدی 

ــتان  ــان داس ــای قهرم ــه ج ــود را ب ــد خ ــه بتوان ک ــود  می ش
قــرار دهــد. بنابرایــن ســؤال قصــۀ فیلــم، تبدیــل بــه ســؤال 
پلیــس  یــک  فیلــم،  قهرمــان  چــه  می شــود.  خــودش 
ــا حتــی یــک  رزمــی کار باشــد و چــه یــک مســافر فضایــی ی
ــن  ــی ای ــت. در تمام ــده اس ــق ش ــه عاش ک ــی  کس ــده تا رانن
حــاالت، هــر مخاطبــی می توانــد در موقعیــت یــک دعــوا و 

کنــد و عاشــق شــود.  ــا ســفر  ــرار بگیــرد ی مبــارزه ق

بنابراین »تعلیق« یعنی ایجاد پرسش یا کنجکاوی ...

از غفلت تا حیرت...
عرفــان، فلســفه و حکمــت از »حیــرت« آغــاز می شــود؛ 

علــم و دانایــی از ســؤال ...  و غفلــت از بوالفضولــی!

شــما تــا وقتــی در برابــر جهــان هســتی یــا پدیــده ای از 
آن، دچــار حیــرت و شــگفتی نشــوید، بویــی از حکمــت 
دکتــرای  گــر  ا حتــی  بــرد؛  نخواهیــد  راســتین  معرفــت  و 
گرفتــه باشــید و تمــام تاریــخ حکمــت را از حفــظ  فلســفه 
کنجــکاو نشــده  باشــید. شــما تــا وقتــی در مــورد پدیــده ای 
و بــه ســؤال نرســیده باشــید، عاِلــم و دانشــمند نخواهیــد 
گــر صدهــا فرمــول شــیمیایی پنجــاه ســطری  شــد؛ حتــی ا

ــید. ــظ باش را از حف

امــا بوالفضولــی فقــط شــبیه ســؤال و حیــرت اســت. 
ادای  می کنــد  ســعی  کــه  اســت  کاریکاتــوری  فضولــی 
تقلبــی  ولــی  را دربیــاورد؛ شــکل آن هســت،  »پرســش« 
اســت. فضولــی قبــل از اینکــه از جنــس پرســش باشــد، از 
ــش  ــی پرس ــی یعن ــت. فضول ــوس اس ــه و ه ــس وسوس جن
کــه دانســتن یــا ندانســتن آن، فرقــی بــه حــال  از چیــزی 
شــما نــدارد. اینکــه زن همســایه چــرا بــا مــادر شــوهرش 
کــه  کــرده، یــا مــرد همســایه چقــدر حقــوق می گیــرد  دعــوا 
بــه تازگــی توانســته یــک ماشــین بخــرد، چــه ربطــی بــه 
کــه  پرسشــگر دارد؟ خاصــه اینکــه بوالفضولــی آنجاســت 
ــوان  ــی بت ــه راحت ــم، ب کنی ــؤال  ــزی س ــورد چی ــا در م ــر م گ ا
ــوط  ــه مرب ــما چ ــه ش ــوط؟ ب ــه مرب ــما چ ــه ش ــخ داد: ب پاس
کــه دختــر همســایه چنــد خواســتگار دارد، یــا چــرا تصمیــم 

کنــد؟ گرفتــه دماغــش را عمــل 

کســب می کنــد، هیچ  کــه یــک بوالفضــول  علــم و دانشــی 
کــه در بســیاری از  ارزشــی نــدارد. مصــداق »علــم ال ینفــع« 
دعاهــا از آن بــه خــدا پنــاه مــی بریــم. دانســتن اینکــه هیــزم 
جهنــم تــر اســت یــا خشــک، بــه چــه درد یــک آدم جهنمــی 

کــه بناســت تــا ابــد در آنجــا مقیــم باشــد!؟ می خــورد 

هنــر و مخصوصــا ســینمای تمــدن غــرب در خدمــت 
گاهــی مضمــون برخــی از  گــر  بوالفضولــی اســت. حتــی ا
فیلم هــای هالیــوودی، پیچیــده تریــن مســائل فلســفی 

و روانشناســی باشــد، بــاز هــم همیــن فلســفه و علــوم نیــز 
گــر  کــردن و ارضــای وسوســۀ فضولــی اســت. ا بــرای ســرگرم 
بــه مضامیــن مربــوط بــه مابعــد الطبیعه و خداشناســی در 
ــا مباحــث روانشناســی  ــز« ی کلن ســریالی مثــل »کلــش آف 
در ســریالی چــون »دنیــای غــرب« )وســت ورلــد( دقــت 
کنیــم، همــه فقــط بهانــه ایســت بــرای ایجــاد ســرگرمی، از 

طریــق ایجــاد وسوســۀ بوالفضولــی. 

گــر ســینما و تلویزیــون  کمیــت چنیــن نگاهــی، ا بــا حا
مــا آثــار دفــاع مقدســی هــم بســازد، ممکــن اســت صرفــا 
گــر  ا یــا  بیشــتر.  نــه  باشــد،  موفــق  کشــن  ا یــک  حــد  در 
فیلم هــای ماورایــی و مثــا برزخــی بســازد، فقــط بهانــه هــا 
کارهایــی می شــود در حــد همــان  عــوض می شــود؛ امــا ذاتــا 
نمی توانــد  دســت،  ایــن  از  گری  ســینما ورلــد«.  »وســت 
کــه در  کارگــری فیلمــی بســازد  مثــا از مشــکات طبقــه 
آن، مثلــث عشــقی و انــواع بوالفضولــی هــای دیگــر، محــور 
گر نیــز  نباشــد و پررنــگ تــر نشــود. چــرا؟ چــون ایــن ســینما
ــرده و فنونــش را  ک ــه درک  »تعلیــق« در فیلمنامــه را آن گون

گر اومانیســت غربــی... کــه ســینما آموختــه 

اندیشیدن، محصول خودباوری
شــاید مــا بارهــا ایــن ســخنان امــام راحــل را شــنیده 
دهنــدۀ  نشــان  عشــق،  مدرســه  در  »هنــر  کــه:  باشــیم 
اقتصــادي،  اجتماعــي،  معضــات  مبهــم  و  کــور  نقــاط 
سیاســي و نظامــي اســت. هنــر در عرفــان اســامي، ترســیم 
روشــن عدالــت و شــرافت و انصــاف و تجســیم تلخکامــي 

گرســنگان مغضــوب قــدرت و پــول اســت...«

کــه بناســت در  امــا یــک بــار از خــود پرســیده ایم هنــری 
ــا  ــی ب ــت باشــد، از نظــر »تعلیــق« چــه تفاوت خدمــت عدال

ســینمای هالیــوودی دارد؟!

و  فکــری  جامعــۀ  اصلــی  مشــکات  از  یکــی  شــاید 
کــه هنــوز بــه خودبــاوری نرســیده  نخبــگان مــا ایــن اســت 
بیــن  کــه  نمی کننــد  فکــر  خــود  بــا  هیچــگاه  مثــا  انــد. 
کوتــاه امــام راحــل و مبانــی هنــر و ســینما  همیــن جمــات 
چــه روابطــی مــی توانــد وجــود داشــته باشــد؟ آیــا بیــن 
ــوان نســبت هایی  عدالتخواهــی و تعلیــق در ســینما می ت
ــا ایــن قبیــل جمــات  ــرد؟ ی ک ــرار  معنــی دار و اساســی برق
ــت،  ــه بناســت در بهتریــن حال ک فقــط شــعارهایی اســت 
ــد؟ کن ــخص  گر را مش ــینما ــک س ــد ی ــوی تعه ــمت و س س

کــه بعــد از ایــن  گــر ایــن طــور اســت، چــه دلیلــی دارد   ا
همــه ســال، هنــوز هــم از ســینمای موجــوِد خــود راضــی 
نیســتیم و تصــّور می کنیــم رســالت و تعهــد خــود را نســبت 
بــه عدالــت در جامعــه و مبــارزه بــا ظلــم و تبعیــض و فســاد 
گران مــا  انجــام نمی دهــد؟! آیــا واقعــا بدنــۀ اصلــی ســینما
رویکردهــای ضددینــی و اســتعماری و اســتکباری دارنــد؟ 
نگارنــده  بــود،  طــور  ایــن  گــر  ا محــال  فــرض  بــه  حتــی 
کمّیــت نیســت؛ بلکــه در  ــِم  ــِم هنــر، عال معتقــد اســت عال
کــه حــرف اول و آخــر را می زنــد. پــس  کیفیــت اســت  اینجــا 
گر متعهــد  گــر مــا بــه تعــداد انگشــتان دســت نیــز ســینما ا
اســاس  بــر  می توانســتند  گران  ســینما ایــن  و  داشــتیم 
کننــد، االن  الفبــای همیــن تعهــد، آثــار خودشــان را تولیــد 
ایــن همــه نگرانــی و دلخــوری نســبت بــه مثــا فضــای 

ــر جشــنوارۀ فجــر نداشــتیم. کــم ب حا

تفاوت هــای  مثــا  نمی دانیــم  دقیقــا  هنــوز  مــا  امــا 
ســینمای  بــا  مــا  کشــن  ا و  پلیســی  ســینمای  بنیادیــن 
جنایــی هالیــوود چیســت؟ یــا در ژانــر خانوادگــی، تکلیــف 
عشــق های مجــازی چیســت؟ آیــا مجازیــم مثل ســینمای 
هنــد آثــاری عاشــقانه بســازیم و فقــط بازیگــران، حجــاب 
کــرده باشــند؟ در ایــن صــورت  اســامی شــان را حفــظ 
چطــور ممکــن اســت بــدون جاذبــه هــای ســکس بصــری 
کــه بــا آثــار مشــابه رقابــت  و محتوایــی، فیلمــی ســاخت 
ــف  ــینمایی را تعری ــم س ــا بتوانی ــت م ــن اس ــا ممک ــد؟ آی کن
ــه  ــودرام، ب ــی و مل ــر خانوادگ ــن ژان ــا در همی ــه مث ک ــم  کنی

مراتــب از ســینمای رقبــا قوی تــر باشــد؟ یــا اوج هنــر مــا 
کــه فقــط از آنهــا عقــب نباشــیم؟! ایــن خواهــد بــود 

آیــا بیــن تعلیــق و عدالــت، رابطــه ای بنیادیــن وجــود 
دارد؟

اســاس تعلیــق در ســینمای رقیــب مــا، بــر بوالفضولــی 
اســت. امــا همیــن جنــس ســینمای منحــط و فحشــازده، 
فطــری  گرایــش  و  »عدالــت«  از  اســتفاده  ســوء  بــدون 
نیــز  فیلــم  یــک  شــاید  عدالتخواهــی  بــه  مخاطــب 
کــه بخــش اصلــی و اساســی  نمی توانســت بســازد! چــرا 
بــودن  ضدقهرمــان  یــا  و  کتــر  کارا یــک  بــودن  قهرمــان 
عدالــت  بــا  رابطــه  همیــن  پایــۀ  بــر  مقابــل،  شــخصیت 
کــه )دّقــت شــود( هیــچ ضــد قهرمانــی  اســت. تــا جایــی 
هــم  منفــور  امــا  باشــد،  شــده  واقــع  مظلــوم  نمی توانــد 
شــخصیت  و  فیلــم  قهرمــان  هیــچ  برعکــس،  یــا  باشــد! 
مثبتــی محبــوب مخاطــب واقــع نمی شــود، مگــر اینکــه 
کشــیده شــده و یــا عدالتخــواه  مظلومیــت او بــه تصویــر 
ِتــی 

ّ
اَل  ِ

اهلَلّ ِفْطــَرَت  َحِنیًفــا  یــِن  ِللِدّ َوْجَهــَک  ِقــْم 
َ
َفأ باشــد. 

ــاَس َعَلْیَهــا ...  عدالتخواهــی بــرای هــر انســانی،  َفَطــَر الَنّ
فطریســت.

اســاس تعلیــق در ســینمای انقابــی و اســامی مــا بایــد 
»انتظــار« باشــد، نــه بوالفضولــی. آن هــم دقیقــا »انتظــار« 
بــرای  انتظــار  یعنــی  آن.  قرآنــی  و  شــیعی  مفهــوم  در 
کتــاب »فیلــم، فیگــور، فلســفه« بــه تفصیــل  عدالــت. )در 

در مــورد ایــن موضــوع توضیــح داده شــده اســت(

ایــن یعنــی از همــان ابتــدای فیلــم، رفتــن بــه ســراِغ 
قهرمــان مظلــوم، ضــد قهرمــان ظالــم و موضــوع و ماجــرای 
ظلــم... و ایجــاد تعلیــق در راســتای انتظــار بــرای عدالــت.

بلکــه  نیســت؛  گر  تعهــد ســینما فقــط  اینجــا موضــوع 
اساســًا موضــوع بــر ســر فــرم و ســاختار اســت. در انتظــار بــرای 
کــس نمی توانــد بــه شــما بگویــد: بــه تــو چــه؟  عدالــت هیــچ 

مــادر  بــا  همســایه  زن  دعــوای  می پرســیم  وقتــی 
گفــت:  می تــوان  فــورا  بــوده،  چــه  ســر  بــر  شــوهرش 
چــرا  عــروس  ایــن  بپرســیم،  مثــا  گــر  ا امــا  توچــه؟  بــه 
کوچــه روی مــادر شــوهرش بنزیــن بریــزد و  می خواهــد در 
چــه؟ تــو  بــه  بگویــد:  نمی توانــد  کســی  بزنــد،  آتشــش 

چطــور  و  چــرا  باالیــی  طبقــه  همســایۀ  مــرد  اینکــه 
)بوالفضولــی  نیســت؛  مربــوط  مــا  بــه  شــده،  میلیــاردر 
گــر همیــن آدم ده هــزار تومــان هروئیــن در راه  اســت( امــا ا
پلــه هــای همیــن ســاختمان بفروشــد، بــه تمــام همســایه 

گــر در همیــن داســتان،  هــا و بلکــه جامعــه مربــوط اســت. ا
کســی مربــوط  آن مــرد هواپیمــای شــخصی هــم بخــرد، بــه 
گــر همیــن آدم، یــک مفســد اقتصــادی باشــد  نیســت امــا ا
یــا هــزار تومــان فــرار مالیاتــی داشــته، بــه همــه مربــوط 

اســت...

کــه مثــا  چــرا مخاطــب یــک فیلــم دوســت دارد بدانــد 
میلیونــی،   200 ماشــین  توانســته  فیلــم  کتــر  کارا چطــور 
یــا هواپیمــای شــخصی بخــرد؟ بــه خاطــر ایجــاد حــس 
کارگــردان  کــه توســط فیلمنامه نویــس و  فضولــی اســت 
کار،  ــا جــذب فیلــم شــود. ایــن  در ذهــن او ایجــاد شــده ت
حقیقــت  یــا  عدالت طلــب،  فطــرت  بــه  کــردن  خیانــت 

مخاطــب ایــن ســینما، بــرای اندیشــدن و یادگیــری، 
درجــۀ  در  او  نمی شــود.  ســینما  تاریــک  ســالن  وارد 
نخســت بــرای پیــدا کــردن دنیــای آمــال و آرزوهــای بی 
پایانــش، بــه پــردۀ ســینما چشــم مــی دوزد. مخاطبــی 
ــیون«  ــا »نرمالیزاس ــانه ه ــن رس ــت همی ــا مدیری ــه ب ک

ــده. ش

اســاس تعلیــق در ســینمای رقیــب مــا، بــر بوالفضولــی 
اســت. امــا همیــن جنــس ســینمای منحــط و فحشــازده، 
بــدون ســوء اســتفاده از »عدالــت« و گرایــش فطــری 
هــم  فیلــم  یــک  شــاید  عدالتخواهــی،  بــه  مخاطــب 

بســازد! نمی توانســت 
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جــوی اوســت. یعنــی مــا از فطــرت حقیقــت جــوی او ســوء 
کــرده و بــه جــای ایجــاد حیــرت یــا پرســش در  اســتفاده 

کــرده ایــم.  ذهــن او، حــّس فضولــی اش را تحریــک 

بازگشت به فطرت
حــاال ادامــۀ ایــن پیــام امــام بــه هنرمنــدان، بــه نظرتــان 

فقط شــعار اســت: 

زالوصفتانــي  تصویــر  خــود،  واقعــي  جایــگاه  در  »هنــر 
اســامي،  اصیــل  فرهنــگ  خــون  مکیــدن  از  کــه  اســت 
فرهنــگ عدالــت و صفــا، لــذت مي برنــد. تنهــا بــه هنــري 
کــه راه ســتیز بــا جهانخــواران شــرق و غــرب  بایــد پرداخــت 
و در رأس آنــان آمریــکا و شــوروي را بیامــوزد. هنرمندان ما 
ــئولیت  ــار مس ــه ب کول ــه،  ــد بي دغدغ ــي مي توانن ــا زمان تنه
باشــند  مطمئــن  کــه  بگذارنــد  زمیــن  را  امانتشــان  و 
مردمشــان بــدون اتــکا بــه غیــر، تنهــا و تنهــا در چهارچــوب 

مکتبشــان، بــه حیــات جاویــدان رســیده اند...«

زالــو  قهرمانــان  »ضــد  ایــن  کشــیدن  تصویــر  بــه  آیــا 
اصــل  اتفاقــا  یــا  نــدارد؟  ســینمایی  جذابیــت  صفــت« 
فقــط  رقیــب  ســینمای  و  همین هاســت  »جذابیــت« 
ادای آن را در مــی آورد! ایــن جنــس ســینمای انقابــی 
کــه اتفاقــا می توانــد، بــه مراتــب از آثــار  و اســامی اســت 

تــر باشــد ... تــر و پرفــروش  رقیــب، جــذاب 

ارزش های لعنتی!
»مبانــی  عنــوان  تحــت  کــه  آنچــه  حقیقــت  بــه  آیــا 
رســانه« آمــوزش داده می شــود، اندیشــیده ایــم؟ الفبــای 
یــک رســانۀ انقابــی چــه تفاوت هــای بنیادینــی بــا رســانه 
ــه  ک گفــت  ــوان  ــا اجمــاال می ت ــف دیگــران دارد؟ آی در تعری
»خبــر« در دنیــای امــروز، خبــر نیســت، بلکــه خــوِد غفلــت 
مثــا  و  رســانه  آمــوزش  گفــت  تــوان  مــی  آیــا  و  اســت!؟ 
روزنامه نــگاری در دانشــگاه هــای امــروز، آمــوزش فنــون 

تحمیــق مخاطــب و غفلــت زدگــی اســت...؟

ذات ژورنالیســم در دنیــای امــروز همــان »فلــک زدگی« 
اســت؛ همــان »بحــران زدگــی« اســت. رســانه هــای امــروز 
یعنــی  ارتــزاق می کننــد.  و بحران نمایــی  از بحران زدگــی 
نیایــد،  زلزلــه  و  ســیل  نکنــد،  ســقوط  هواپیمایــی  گــر  ا

ورشکســتگی  احتمــال  نشــود،  خونریــزی  و  جنــگ 
بحرانــی  زیســت،  محیــط  وضعیــت  نباشــد،  اقتصــادی 
معاصــر  خبــری  بنگاه هــای  تمــام   ... و  باشــد  نشــده 

می شــوند! ورشکســت 

رســانه هــای معاصــر بــدون اجبــار و فشــار ارزش هایــی 
اهمیتــی  چــه  »درگیــری«  و  گیــری«  »فرا چــون  خبــری 
کارگــر و ضعیــف جامعــه بدهنــد؟  اقشــار  بــه  می تواننــد 
از  نفــر  ده هــا  همــراه  بــه  وقتــی  تــا  معــدن  کارگــر  یــک 
همکارانــش در زیــر آوار نمانــد و در اعمــاق زمیــن مدفــون 
رســانه ها  در  شــدن  ح  طــر بــرای  شانســی  چــه  نشــود، 

دارد؟ او چطــور می توانــد در برابــر ارزش خبــری »شــهرت« 
و »شــگفتِی« سوپراســتارهای ســینما و دنیــای فوتبــال، 
جلــد  پشــت  از  داشــتن  ســهم  بــرای  اقبالــی  و  فرصــت 

باشــد؟!  مجــات داشــته 

مــردم عــادی جامعــه، ســهم و منافع چندانی از رســانه 
هــای موجــود ندارنــد. زیــرا بخــش عمــده ای از منافــع 
بــه  آرامــش  و  امنیــت  عــدم  القــای حــس  رســانه هــا در 
ــر تمامــی ایــن بحران هــای  کــه در براب همیــن قشــر اســت 
اقتصــادی و سیاســی و غیــره، آســیب پذیرترنــد و همیــن 
مــوارد اتفاقــًا در همیــن مبانــی آموزشــی رســانه، نهادینــه 
گفــت رســانه افــکار مــردم  شــده اســت؛ یعنــی اجمــااًل بایــد 
مدیریــت  نیــز  خــود  صنفــی  منافــع  جهــت  در  حتــی  را 
رســانه  نــه  انــد،  رســانه  بــرای  مــردم  واقــع  در  می کنــد. 

ــردم. ــرای م ب

همیــن  هــا،  رســانه  پشــتوانۀ  عمــدۀ  بخــش  امــا 

مخاطبــان پرشــمار و بــی اهمیــت و بــدون ارزش هــای 
کــه در »مجــاورت« و »نزدیکــی«  خــاص خبــری هســتند 
ســوژه های  »دورتریــن«  و  می کننــد  زندگــی  هــا  رســانه 
ــه  ــاره ب ــه اش گیوم ــل  ــات داخ ــتند! )کلم ــا هس ــن آنه ممک

اســت( خبــری  ارزش هــای 

طرحی نو باید
وقتــی مــردم می تواننــد بــه موضوعــات و ســوژۀ رســانه 
هــا تبدیــل شــوند و محتــوای رســانه هــا در جهــت منافــع 
کــه اســاس و الفبــای دیگــری بــرای آمــوزش  آنهــا باشــد 
کــه  ای  رســانه  کنیــم.  پایه ریــزی  خبرنــگاری  و  رســانه 
دســت از تظاهــر و دروغ بزرگــی بــه نــام بــی طرفــی بــردارد؛ 
کــه ارزش هــای خبــری اش بر اســاس صداقت و  رســانه ای 
صحــت خــوِد اخبــار باشــد، نــه ظرفیــت جــذب مخاطــب؛ 
کــه بــر اســاس »دیتــا« هــا و »اطاعــات« واقعــی  رســانه ای 
کنــد، نــه برعکس! رســانه ای  گــذاری  و موجــود، سیاســت 
کــه هدفــش، دادن قــدرت تحلیــل بــه مخاطــب باشــد، 
گیری هــای  نتیجــه  راســتای  در  اطاعــات  بمبــاران  نــه 
کــه بدانــد چــه  گــذاری شــده از قبــل! رســانه ای  هــدف 
نســبتی بیــن »خبــر« در مفهــوم واقعــی آن و »نبــاء« در 
چــه  بدانــد  کــه  رســانه ای  دارد؟  وجــود  قرآنــی  معنــای 
رابطــه ای بیــن »ســوژه و ســوژه یابــی« و »واقعیــت« و » اذا 
وقعــت الواقعــه...« وجــود دارد؟ )ســوره مبارکــه واقعــه، 
کــه واقــع می شــود و بــه  آیــه اول ... ترجمــه تقریبــی: روزی 
وقــوع می پیونــدد، »واقعــه« ... و واقعــی تریــن واقعیــات، 
کــه بدانــد رســالت  کــه همــان قیامــت اســت!( رســانه ای 
کــردن در جامعــه اســت؛  و هــدف ذاتــی اش، رســانایی 
کــردن در روابــط فــرد و جامعــه؛ او  نــه نارســانایی ایجــاد 
گرفتــن بــا یکدیگــر  کــه مــردم را از ارتبــاط  نیامــده اســت 
کنــد. نیامــده اســت مخاطبــان را بــه خلــوت و  بی نیــاز 
ــرده  ک ــرو  ــه ســر در روزنامــه ف ک کنــد  تنهایــی خــود تبعیــد 
کننــد؛  و از تماشــای دنیــای واقعــی احســاس بی نیــازی 

ــرای ســاختن »امــت واحــده«  بلکــه آمــده اســت ب

و...

کنــم  کــه مطالــب دیگــری اضافــه  تــا پشــیمان نشــده ام 
...والســام

ــا مــردم را از  رســانه بایــد بفهمــد کــه نیامــده اســت ت
ارتبــاط گرفتــن بــا یکدیگــر بی نیــاز کنــد. نیامــده اســت 
مخاطبــان را بــه خلــوت و تنهایــی خــود تبعیــد کنــد، 
ــده«... ــت واح ــاختن »ام ــرای س ــت ب ــده اس ــه آم بلک



کارگردان: کینگ ویدور
کشور سازنده: ایاالت متحده

جنــگ  شــروع  از  قبــل  دهــه  یــک  خاصــه: 
بــزرگ  رکــود  دچــار  آمریــکا  دوم،  جهانــی 
ــر مشــکات  ــر اث ــی ب اقتصــادی شــد. زوج جوان
مالــی بــه وجــود آمــده از ایــن رکــود، برای کســب 
کننــد و در  درآمــد بــه مزرعــه ای مهاجــرت مــی 
آن مشــغول فعالیــت مــی شــوند. ایــن زوج بعــد 
از مدتــی موفــق مــی شــوند افــراد زیادی را بر ســر 
کار مزرعــه بیاورنــد و مزرعــه هــم رشــد و توســعه 

کنــد. پیــدا مــی 
نیویورک تایمــز  فیلــم،  ایــن  کــران  ا زمــان  در 
آن را »یــک اعامیــه ی درخشــاِن ایمــان بــه 
اهمیــت ســینما بــه عنــوان ابــزاری اجتماعــی« 
نامیــد. همچنیــن ایــن فیلــم در ســال 2015، 
توســط کتابخانــه کنگره ایــاالت متحــده، برای 
حفــظ و نگهــداری در فهرســت ملی ثبت فیلم 
کشــور معرفــی و از آن بــه عنــوان »اثــری  ایــن 
و  تاریخــی  فرهنگــی،  زمینه هــای  در  مهــم 

زیبایی شــناختی« یــاد شــد.

قوت روزانۀ ما )1934(

Our Daily Bread (1934)

کارگردان: رابرت بنتون
کشور: ایتالیا

بــا  زنــی  مبــارزه  از  اســت  روایتــی  فیلــم  ایــن 
ناســازگاری و زندگــی بــا امید در شــهر تگــزاس در 
کــرده، در حالی که  دهــه 1930. همســر زن فوت 
پولــی انــدک بــرای اداره ی خانــواده و نگهــداری 
کــودک خردســالش باقی گذاشــته اســت.  از دو 
خانــه ی  می شــود  باعــث  شــدیدی  طوفــان 
کامــًا ویــران شــود. افــراد زیــادی قصــد  آن هــا 
کننــد و حتــی  کمــک مالــی  دارنــد بــه آن هــا 
زن  ولــی  بپذیرنــد  را  کــودکان  سرپرســتی 
کمــک مــردی نابینــا  مقاومــت می کنــد و بــا 
ــا بتوانــد  کار می کنــد ت کشــت و  ع پنبــه  در مــزار
زندگــی خانــواده خــود را اداره نمایــد و نهایتــا 
زندگــی موفــق و خوبــی را تشــکیل می دهــد. 
کــرد  کــه ایــن فیلــم دریافــت  از جملــه جوایــزی 
بــه جایــزه ی اســکار بهتریــن بازیگــر نقــش اول 
فیلم نامــه ی  بهتریــن  اســکار  جایــزه ی  زن، 
غیراقتباســی و جایــزه ی گلــدن کلــوب بهترین 

ــرد.  ک بازیگــر زن فیلــم درام اشــاره 

مکان هایی در قلب )1985(

Places in the Heart (1985)

کارگردان: جان فورد
کشور: امریکا

و  اقتصــادی  بحــران  از  بعــد  هــای  ســال  در 
دلیــل  بــه  زیــادی  کشــاورزان  آمریــکا،  رکــود 
خشکســالی، زمیــن و دارایــی هــای خــود را از 
دســت مــی دهنــد. این فیلم داســتان خانــواده 
که زمینهایشان را  ای کشاورز از  اوکاهما است 
کار بهتر، به  از دســت داده انــد و مجبورنــد برای 
کالیفرنیــا مهاجــرت کنند اما متوجه می شــوند 
کــه دربــاره اش فکــر  گونــه  کــه ایــن ســرزمین آن 

کردنــد؛ نیســت. مــی 
از مهم تریــن فیلم هــای هالیــوود  ایــن فیلــم 
آمریکاســت.  اقتصــادی  رکــود  دربــاره ی 
خوشــه های خشــم بــر اســاس رمانــی بــا همیــن 
نــام اثــر جــان اشــتاین بــک تولیــد شــده اســت و 
ــب  ــی را نصی کارگردان ــن  ــکار بهتری ــزه ی اس جای
فیلــم  ایــن  از دیگــر جوایــز  کــرد.  فــورد  جــان 
زن  مکمــل  بازیگــر  بهتریــن  اســکار  جایــزه ی 
کنگــره ایــاالت متحــده، ایــن  کتابخانــه  اســت. 
کــرد و در   فیلــم را جــز 25 فیلــم اثرگــذار اعــام 

گرفــت. فهرســت ملــی ثبــت فیلــم قــرار 

خوشه های خشم )1940(

Grapes of Wrath (1940) 

کارگردان: جورج کیوکر
کشور: امریکا

درامــی ســاخته شــده بــرای تلویزیــون )پخــش 
دربــاره ی  ســی بی-اس(  توســط  شــده 
کــه  تاش هــای بســیار زیــاد یــک معلــِم بــا اراده 
بــر خــاف تمام مخالفت هــای محلــی، آموزش 
و تحصیــل را بــه شــهری با معدن ذغال ســنگ 
در ولــز مــی آورد تــا جوانــان فقیــر و بــی ســواد 
کننــد و فقــر را در آن منطقــه ریشــه  تحصیــل 
کارگــر معــدن  کــن نماینــد. در ایــن میــان بــه 
ــا  کمــک شــایانی می کنــد ت ــا اســتعدادی نیــز  ب
کســفورد را بگیــرد و آینــده  بــورس دانشــگاه آ
ــی  روشــنی داشــته باشــد. ایــن فیلــم تلویزیون
اقتباســی از نمایشــنامه ای بــا همین عنــوان اثر 

املیــن ویلیامــز اســت. 

 ذرت سبز است )1979(

The Corn is Green (TV, 1979)

کارگردان: کریس وایتز
کشور سازنده: ایالت متحده

خاصــه: مــرد باغبانــی در لــس آنجلــس زندگــی 
شــرمنده  او  شــغل  از  پســرش  ولــی  می کنــد 
که پســرش را از همراهی  اســت. مرد قصد دارد 
کــه  کنــد. بــرای همیــن بــا پولــی  بــا اراذل منــع 
بــرای پســرش  قــرض می گیــرد،  از خواهــرش 
ــداری می کنــد و او  ــی خری ــزار باغبان ــور و اب کت ترا
کــه به باغبانــی روی بیــاورد.  را تشــویق می کنــد 
ایــن اتفــاق رقــم می خــورد و پســر بــه شــهر خــود 

برگشــته و باغبانــی می کنــد. 

زندگی بهتر )2011(

A Better Life (2011)

کارگران! فرش قرمز زیــــــــــــــــــــــــر پای 
ســینما بــه عنــوان ابــزاری اجتماعی، نقش به ســزایی در ترویج فرهنــگ کار و ارزش دهــی بــه آن دارد. هر 
کشــور بــا مــدل حکومتــی و سیســتم اقتصــادی خــاص خــود، ســعی مــی کنــد تــا از ظرفیــت ســینما و رســانه 
در جهــت تبییــن ارزش کار اســتفاده کنــد. برخــاف بــاور مرســوم بخشــی از هنرمنــدان مــا کــه »هنــر را بــرای 
هنــر« مــی داننــد، در بســیاری از کشــورهای دنیــا هنــر در خدمــت تجلیــل از کار بــه عنــوان ارزشــی اجتماعــی 
کــه نمــاد ســرمایه داری جهانــی اســت،  ــکا  کــه در ایــاالت متحــدۀ آمری گیــرد. نکتــۀ جالــب ایــن  قــرار مــی 
فیلم هــای ســینمایی و ســریال هــای تلویزیونــی متنوعــی بــا موضــوع کار و کارگــر تولیــد مــی شــود؛ درحالــی 
گران ما هنوز به بازتولید فیلمفارســی های قبل از انقاب مشــغولند! با بررســی فیلم  که بســیاری از ســینما
های ســینمایی و ســریال های تلویزیونی خارجی، به حجم وســیعی از آثار هنری رســیدیم که بن مایه آن 
هــا، مرتبــط بــا کار و کارگــر بــود. از ایــن میــان نهایتــًا 10 فیلــم را انتخــاب و به اجمال معرفی کوتاهــی از آن هــا را 
خواهیــد دیــد. همچنیــن بررســی جشــنواره هایــی با موضــوع کار و کارگر که هر ســاله در نقاط مختلف دنیا 

برگــزار مــی شــود، خالــی از لطف نیســت.

بعــد از چهــل ســال از پیــروزی انقــاب اســامی، هنــوز رابطــه ای صحیــح بیــن هنــر متعهــد انقابــی و 
گران مــا دلخــوش از قــدم زدن بــر  کــه برخــی از ســینما گران بــه وجــود نیامــده. در حالــی  ســینما و ســینما
کالیفرنیا گرفته تا حیفا، از ســوئد تا  فرش قرمز جشــنواره های خارجی هســتند؛ در گوشــه گوشــه دنیا از 
ترکیــه، فــرش قرمزهایــی پهــن مــی شــود برای جشــنواره هایی با موضوع تجلیــل از کارگران و مفهــوم کار. 
حمایــت از مســتضعفین و کارگــران، جــزء اصــول انقــاب اســامی اســت. امــا در منظومــه فکری بســیاری 



کوپونی کارگردان: ریکاردو دیاز ال
کشور سازنده: آرژانتین

بــه  منجــر  اقتصــادی  بحــران  خاصــه: 
ورشکســتگی شــرکت های زیادی شــده اســت. 
کارگــران در برابــر  کارخانــه آرژانتینــی،  در یــک 
مقاومــت  خــود  شــغل های  دادن  دســت  از 
ــا تشــکیل  ــه ب ک ــد  می کننــد و تصمیــم می گیرن
کارخانــه )کــه توســط  یــک تعاونــی، مدیریــت 
صاحبــان آن رهــا شــده اســت( را بــه عهــده 
ادامــه دهنــد.  را  آن  فعالیت هــای  و  بگیرنــد 

صنعت آرژانتین )2011(

Industria Argentina (2011)

کارگردان: مارک رایدل
کشور سازنده: ایاالت متحده

حــال  در  مزرعــه دار  خانــواده  یــک  خاصــه: 
کــردن بــا طوفان هــای  گــرم  دســت و پنجــه 
شــدید اســت. در عیــن حــال، بانــک در پــی 
چالش هــای  و  آن هاســت  مزرعــه  مصــادره 
بــرای  آن هــا  تــاش  جریــان  در  نیــز  دیگــری 
حفــظ مزرعــه، پیــش روســت. فیلــم بــر اســاس 
کــه پــس  کشــاورزانی اســت  داســتان واقعــی 
بــاران  توســط  رفتــن محصوالتشــان  بیــن  از 
گاهانــه بــه عنــوان اعتصــاب  ناخواســته و نــا آ
کار  ــه  ــه ی فــوالد مشــغول ب کارخان شــکنان در 

می شــوند. 

رودخانه )1984(

The River (1984)

کارگردان: تام گریس
کشور سازنده: ایاالت متحده

خاصــه: ایــن ســریال تلویزیونــی )شــبکه ی 
ســی بی اس( راوی زندگــی یــک خانــواده مهاجر 
کارهای  کارگــر مزرعه اســت که به منظور انجــام 
ع، در آمریــکا ســفر می کننــد.  فصلــی بــر ســر مــزار
کارگــران فصلــی و  نمایــش ســختی های زندگــی 
کارفرمایــان طمــاع  اســتثمار و رفتــار نامناســب 
بــا آنهــا از نقــاط قــوت ایــن فیلــم اســت. ایــن 
فیلم بر اساس نمایشنامه ای از تنسی ویلیامز 
ســاخته شــده اســت. هــوارد راســنبرگ از لــس 
آنجلــس تایمــز ایــن فیلــم را در لیســت 30  فیلم 

تلویزیونــی برتــر خــود قــرار داده اســت. 

مهاجران )1974(

The Migrants (1974)

کارگردان: دیه گو لونا
کشور سازنده: مکزیک – ایاالت متحده

کارگــری  خاصــه: ســزار چــاوز یکــی از رهبــران 
هفتــاد  دهــه ی  کــه  بــود  متحــده  ایــاالت 
کارگــران در  میــادی بــا ســازماندهی و بســیج 
کالیفرنیــا و فلوریدا توانســت با موفقیت  ع  مــزار
از حقــوق آن هــا دفــاع کند. این کارگر آمریکایی 
کارگــر  کــه 50 هــزار  مکزیکــی تبــار، توانســته بــود 
کالیفرنیــا را متحــد  فقیــر و مظلــوم مزرعــه در 

کنــد. 

سزار چاوز )2014(

César Chévez (2014)

کارگردان: ران هووارد
کشور سازنده: ایاالت متحده

کــه یــک  خاصــه: شــرکت ژاپنــی قصــد دارد 
کارخانــه ماشین ســازی آمریکایــی را خریــداری 
مســئولیت  شــرکت،  دو  ایــن  رابــط  کنــد. 
کارکنــان آمریکایــی و  مدیریــت روابــط میــان 
مدیــران ژاپنــی و تفاوت های فرهنگــی آن ها در 
عرصــه کار را بــه عهــده گرفتــه اســت. ایــن فیلــم 
کارخانه  کار و اداره ی  نمایشــگر تقابل فرهنــگ 
رقابــت  و   ژاپنی هــا  و  آمریکایی  هــا  توســط 
شــرکتی بیــن شــرکت های آمریکایی و ژاپنــی  در 
دهه ی 80  اســت و از داســتان آن مجموعه ای 
کــرد.  از نــکات مدیریتــی را می تــوان اســتخراج 

گانگ هو )1989(

Gung ho (1986)

کارگران! فرش قرمز زیــــــــــــــــــــــــر پای 
گران ایرانــی، خیانــت، ثــروت انــدوزی و عافیــت طلبــی، لودگــی و لمپنیســم بیشــتر جــای دارد  از ســینما
تــا مباحــث پیــش پــا افتــاده ای چــون ترویــج فرهنــگ کار و یــا دفــاع از حقــوق کارگــران! در ایــن ســینمای 
واَزده »اســتخون هــای بابــام« تولیــد مــی شــود امــا از اســتخوان هــای کارگرانــی که زیر بار مشــکات مالی و 

اجحــاف هــا، خــرد مــی شــود، حرفــی بــه میــان نمــی آیــد. 

ســینمای ایران، محلی برای شــوآف لمپنیســم در پوشــش ســلبریتی ها شــده اســت. هر چند که در 
گران، دغدغــه مندانــه بــه  فرهنــگ غربــی هــم ســینما را ســلبریتی هــا احاطــه کــرده انــد امــا برخــی ســینما
موضوعــات اجتماعــی مــی پردازنــد. می توان به ســریال های آمریکایی با موضوع زندگــی کارگران معدن 
اشــاره کــرد کــه بــه دنبــال امیدبخشــی و بازنمایــی زندگی آنان برای مخاطبین اســت و یــا ماجرای حبس 
گران مــا حاضــر  کــه دســتمایه یــک فیلــم ســینمایی مــی شــود. آیــا ســینما کارگــران شــیلیایی در معــدن 

هســتند بــرای کارگــران آق دره و معــدن یــورت فیلمی بســازند؟

گران  آن هنــری متعالیســت کــه دردمندانــه ســخن حقــی بزنــد و مطالبــه گری کنــد. آیــا امروز، ســینما
کارگــران و یــا بازنمایــی زندگــی آن هــا را دغدغــۀ اصلــی خــود  گــری در راســتای احقــاق حقــوق  مــا مطالبــه 
مــی داننــد یــا تولیــد آثــاری در جهــت ترویج اشــرافی گری، تنبلی و عافیت طلبی. بررســی جشــنواره های 
کشــور خودمان نشــان می دهد  مختلف و آثار ســینمایی و تلویزیونی کشــورهای دیگر و مقایســه آن با 
کــه ســینمای مــا، کــه توجیــه کننــده وضع موجــود اســت و فاصله بســیاری با آرمــان هــای انقــاب و یاری 

محمود شم آبادیمستضعفین دارد.



جشنواره های کارگری در دنیا
 Construir Cine Film Festival 

کــه در آرژانتیــن برگــزار مــی شــود. از مهمتریــن اهــداف  کارگــری اســت  کار و  ایــن جشــنواره تنهــا جشــنواره ی بین المللــِی فیلــم در حــوزۀ 
کــرد.  ــوان اشــاره  ــه عنــوان ارزشــی اجتماعــی مــی ت کار ب ــار ســمعی و بصــری در زمینــه ی تجلیــل از  ــه ترویــج ســاخت آث جشــنواره، ب
کــه  کوتــاه و بلنــدی  کارگــران دارد. داســتان فیلــم هــای مســتند  همچنیــن ایــن جشــنواره توجــه خاصــی بــه ابعــاد اجتماعــی زندگــی 
کارگــران  کار و دیــدگاه  کارگــران و خانــواده هایشــان، مســائل آموزشــی در حــوزۀ  در جشــنواه بــه نمایــش درمــی آیــد، حــول محــور زندگــی 

نســبت بــه جهــان اســت. 

 Haifa International Labor Film Festival 

کنــد. ایــن  کــه رژیــم صهیونیســتی نیــز جشــنواره ای در ایــن زمینــه برگــزار مــی  کارگــران بــه قــدری اهمیــت دارد  کار و وضعیــت  مســالۀ 
کنــار نمایــش  کادمــی اقتصــادی و ســینماتک حیفــا در ســال 2007 در ســرزمین هــای اشــغالی تاســیس شــد. در  جشــنواره توســط آ
کارگــری هــم ســخنرانی می کننــد. تصمیــم بــه برگــزاری جشــنواره در  فیلــم، متفکــران پیشــرِو صهیونیســت، سیاســتمداران و رهبــران 

شــهر حیفــا نمادیــن و بــه دالیــل سیاســی اســت.

 May Day Workers Film Festival 
کنــار نمایش فیلم،  کارگــر برگــزار مــی شــود. در  کالیفرنیــا و بــه مناســبت روز جهانــی  ایــن جشــنواره هــر ســال در هفتــه ی اول مــاه مــی در 
کار الهــام بخــش آثــارش بــوده؛  کار و نیــروی  کــه  گــوش دهنــد و از نمایشــگاه آثــار هنــری  حضــار می تواننــد بــه اجــرای موســیقی زنــده 
ــه  ــه، در روز اول مــاه مــی، ب ــه صــورت داوطلبان ــه ب ک ــزار می شــود  ــی برگ ــران و دانش جویان کارگ کننــد. ایــن جشــنواره توســط  ــد  بازدی
کار و  ــرای انتقــال موضوعــات  ــه اســتفاده از هنــر ب ــوان ب ــد. از اهــداف جشــنواره مــی ت ــران و مبــارزات آنهــا می پردازن کارگ بزرگداشــت 
کار و مبــارزات  کارگــران در سراســر جهــان، بررســی تاریــخ  گــون  گونا عدالــت اجتماعــی، ارائــه نگاهــی ژرف بــه تجــارب و دیدگاه هــای 

کــرد.  کارگــری اشــاره 

MayWorks 

 Bread and کار در ایالــت واشــنگتن و شــهر ســیاتل و بــرای بزرگداشــت دویســتمین ســالگرد در ســال 2012 و بــا ســازماندهی شــورای 
کــرد. ایــن جشــنواره هــر ســاله و بــه مــدت یــک مــاه برگــزار می شــود و شــامل نمایشــگاه های هنــری، اجــرای  کار  Roses March آغــاز بــه 
کارگــر بــه نمایــش  کار و  کــه آثــار هنــری مختلــف هنــری بــا موضــوع  موســیقی، مســابقات فیلــم، ســخنرانی ها و ... اســت. ضمــن ایــن 
گذشــته و الهــام  ــا بــه امــروز، احتــرام بــه مبــارزات  گذشــته ت کار از قــرن  درمــی آورد. دالیــل برگــزاری ایــن جشــنواره یــادآوری فرهنــگ 

کتــاب و شــعر مــی باشــد.  کارگــران از طریــق موســیقی، هنــر،  بخشــی بــه مبــارزان امــروز، امــکان بیــان مســائل بــه 

Progressive Film Club 

کار جشــنواره از ســال 2008  در ایرلنــد بــود. از اهــداف و دالیــل برگــزاری ایــن جشــنواره به برجسته ســازی فیلم های اســتثنایی  آغــاز بــه 
محلــی و بین المللــِی ترقی خــواه، نمایــش فیلم هایــی از فیلم ســازان مســتقل بــا صدایــی رادیــکال و با موضوعــات آزادی ملــی، عدالت 

کرد. کارگــران، مهاجــران و زنــان مــی توان اشــاره  اجتماعــی و حقــوق افــرادی ماننــد 
کوچــک فیلــم فلســطین را ترتیــب داد و  کمپپیــن همبســتگی ایرلند-فلســطین، جشــنوارۀ  گــروه، در ســال 2013، بــا همــکاری  ایــن 
آثــاری ماننــد روح خیابــان شــهدا )2011(، عرب هــای خیلــی بــد: هالیــوود چگونــه ملتــی را بدنــام می کنــد )2006( و نقشــۀ راه بــه ســوی 

آپارتایــد )2012( را بــه نمایــش درآورد.

Americans in Struggle Film Series

ایــن ســری نمایــش فیلــم، توســط پــروژۀ بیــکاری فیادلفیــا و مرکــز اطاعــات بیــکاری برگــزار می شــود و شــامل نمایــش مســتندهایی 
پیرامــون مبــارزات آمریکایی هــا بــرای بــه دســت آوردن یــک جامعــه ی منصفانــه، فیلم هایــی الهــام بخــش و نمایــش دهنــده ی 
کالیفرنیــا برگــزار مــی شــود و مســتندهایی بــا  کنونــی را ســاخته اســت، می باشــد. ایــن جشــنواره در  کــه آمریــکای  برخــی مبــارزات بــزرگ 
کلیــدی بــرای عدالــت اقتصــادی، ترســیم مبــارزات بــزرگ برای عدالــت و برابــری در طول تاریــخ آمریــکا و... در آن  موضوعــات مبــارزات 

کــران در مــی آیــد. بــه ا



North West Labour Film Festival 

کارگــران، حقــوق در  کارگــری در انگلســتان حمایــت مــی شــود و موضوعاتــی مثــل زندگــی  ایــن جشــنواره توســط جنبــش اتحادیــه ی 
کاری و...از دالیــل برگزاریــش مــی باشــد. همچنیــن از موضوعــات مهــم دیگــر مــی تــوان بــه  کار، حفاظــت اجتماعــی، عــزت  محــل 
ــار صوتــی و  کــرد. تشــویق خاقیــت و حمایــت از انتشــار آث کار اجبــاری اشــاره  کــودکان، مهاجریــن، معلولیــن و  کار در حــوزۀ  مســالۀ 
کــه بــه دیــدگاه آنــان و مســائل اجتماعی اثرگــذار بر زندگیشــان اهمیت می دهند؛  کارگــران  کار و  تصویــری حــاوی داســتان هایی دربــاره 

از اهــداف جشــنواره مــی باشــد. 

Nordic Labour Film Festival 

کاســیک و علمــی تخیلــی می پــردازد و در  ــار مســتند، داســتان  کشــور ســوئد برگــزار مــی شــود، بــه نمایــش آث کــه در  ایــن جشــنواره 
کار در جهــان محســوب می شــود. مزیــت اصلــی ایــن نــوع  حقیقــت بخشــی از جنبــش جهانــی رو بــه رشــِد جشــنواره های فیلــم 
کار  کارگــران و فرهنــگ اســت. فیلم هــای ســاخته شــده دربــاره ی  جشــنواره  ها بــرای اتحادیه هــا، ارتبــاط ایجــاد شــده بیــن مبــارزه ی 
کارگــران و... در ایــن جشــنواره بــه نمایــش در  کارمنــدان و بــی کاران، زندگــی طیــف وســیعی از  کارگــران، مباحــث مربــوط بــه شــرایط  و 

مــی آیــد.

LaborFest International Working Class Film and Video Festival 
کار می کنــد. 5 جــوالی ســالگرد رویــداد پنج شــنبه ی  کالیفرنیــا تأســیس شــده و هــر ســال در پنجــم جــوالی آغــاز بــه  در ســال 1994 و در 
کشــته شــدند. ایــن واقعــه  کــرده بودنــد؛  کارگــران دریایــی حمایــت  کــه از اعتصــاب  کارگــر  کــه در آن روز دو  خونیــن ســال 1934 اســت 
ــران غیــر  کارگ ــه و  ــزاری ایــن جشــنواره متشــکل از اعضــای اتحادی کمیتــه ی برگ باعــث اعتصــاب عمومــی در سان فرانسیســکو شــد. 
کارگــر در  کار، نمایــش ســختی های نیــروی  کار اســت. تجلیــل تاریــخ  کارگــران فرهنگــی و حامیــان آمــوزش و تاریــخ  ســازمان یافتــه، 
گســترش یافتــه و حتــی در خــارج  کــه در شــهرهای مختلــف آمریــکا  قالــب هنــر، فیلــم و موســیقی و ... از اهــداف ایــن جشــنواره اســت 
کارگــران،  کیپ تــاون، اســتانبول و آنــکارا هــم برگــزار مــی شــود. داســتان زندگــی  کا، بوئنوس آیــرس،  ایــاالت متحــده مثــل توکیــو، اوســا
کار، تأثیــرات  کشمکش هایشــان بــرای بقــا و محافظــت از شــرایط اجتماعــی و اقتصادی شــان، تأثیــر اینترنــت و تکنولــوژی بــر نیــروی 

کــران مــی شــوند. کــه در ایــن جشــنواره ا کارگــران از موضوعــات فیلــم هایــی اســت  خصوصی ســازی، مبــارزات تاریخــی 

)Brazilian International Labour Film Festival )Mostra CineTrabalho 

کرد. این  که فعالیتش را از ســال 2006 شــروع  این جشــنواره یکی از فعالیت های ترویجی دانشــگاه ایالتی ســائوپائولوی برزیل اســت 
رویــداد ویژگی هــای فرهنگــی یــک جشــنواره ی فیلــم را بــا رشــته  ی تحصیلــی علــوم اجتماعــی ادغــام می کنــد تــا دانــش را بــا دیدگاهــی 
کتابخانــه ی فیلــم ایــن جشــنواره فهرســت می شــوند و  کنــد. هرســاله تمامــی فیلم هــای منتخــب در  کار مرتبــط  انتقــادی از دنیــای 

توســط برنامه هــای ترویجــی دانشــگاه بــرای اهــداف آموزشــی و غیــر تجــاری مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. 
کار« را مــورد توجــه قــرار می دهنــد، همچنیــن فراهــم ســاختن  کــه تولیداتشــان »شــرایط  محتــرم شــمردن و حمایــت از فیلم ســازانی 
کاری؛ از اهــداف ایــن  کار و شــرایط  کننــده پیرامــون نیــروی  گاهــی دهنــده و تجلیــل  گفتگوهــای آ ــرای  گردهمایــی ب ــرای  ــی ب مکان

جشــنواره مــی باشــد.

نگاهی کوتاه 
به برگزاری 

جشنواره های 
موسیقی با موضوع 
کار و کارگر در جهان

کار  موســیقی  جشــنواره های  کلــی،  می تــوان  طــور  بــه 
کــرد: جشــنواره هایی  در جهــان را بــه دو دســته تقســیم 
جهانــی  روز  جشــنواره های  و  کارگــر  و  کار  موضــوع  بــا 
کــه  دهــد  مــی  نشــان  انجام شــده  هــای  بررســی  کارگــر. 
کمتــری  ابعــاد  و  تعــداد  در  اول  دســته  جشــنواره های 
کارگــر  جهانــی  روز  موســیقی  جشــنواره های  بــه  نســبت 
بــه موضوعاتــی  بــه طــور اختصاصــی،  و  برگــزار می شــوند 
پیشــرفت،  و  رشــد  در  کارگرهــا  نقــش  کارگــر،  کار،  ماننــد 
کارگــری می پردازند.  کارگــری و مبــارزات  بزرگداشــت جامعــۀ 
از میــان ایــن دســته از جشــنواره های موســیقی می تــوان 
کــه  کــرد  کار  ESSN اشــاره  بــه جشــنوارۀ ســاالنه موســیقی 
کــرده و در قالــب یــک رویــداد  کار  از ســال 2015 شــروع بــه 
ــیقی  ــنوارۀ موس ــود. جش ــزار می ش ــی برگ ــک و خانوادگ کوچ
مجموعــه  همیــن  حمایــت  تحــت  نیــز،  کانتــی   ِلیــن  کار 
)شــبکۀ همبســتگی  ESSN(، بــه منظــور بزرگداشــت همــۀ 

کارگران ســاختمانی  کارکنان فســت فودها تا  کارگران - از 
و مزرعــه داران - در ســال 2016 در ایالــت اورگان آمریــکا، 
برگــزار شــده. در مقابــل، جشــنواره های موســیقی روز 
گســترده تری، هرســاله  کار، بــا تنــاوب و ابعــاد  جهانــی 
منظــور  بــه  تنهــا  غالبــًا  و  شــده  برگــزار  مــی  اول  روز  در 
بــرآورده ســاختن اهــداف تفریحــی و ســرگرمی، بــا اجــرای 
تعــدادی از خواننــدگان بعضًا مشــهور، به عنوان بخشــی 
کارگــر، صــورت می پذیرنــد.  از جشــن های روز جهانــی 
جشــنوارۀ  بــه  می تــوان  جشــنواره ها  ایــن  میــان  از 
ــگاهی  ــارک نمایش ــود پ ــالن یادب ــر  )س کارگ ــیقی روز  موس
جشــنوارۀ  گ،  اســنوپ دا حضــور  بــا  لس آنجلــس( 
کارگــِر امریکــن لجنــدز  )فلوریدا(، جشــنوارۀ  موســیقی روز 
کارگــر  )پــارک بــزرگ لس آنجلــس(  موســیقی شــبانۀ روز 
کارگــر  گِریــس پاتــر و جشــنوارۀ موســیقی روز  بــا حضــور 

کــرد. مونتگومــری  )آالبامــا( اشــاره 
سیدمیثم حسینی
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هویت در دام 
الران سناریوی زرسا

نگاهی به وضعیت و جایگاه زن در حوزه مرصف و اشتغال

جنس زن
قایــان تحــت تأثیــر فضــای  خانــم هــا غالبــا بیشــتر از آ
گیرنــد. دالیــل روانشــناختی  تبلیغاتــی و مــد قــرار مــی 

کنید؟ این مسأله را چطور ارزیابی می 
اســت.  بیشــتر  ج  تبــر دنبــال  بــه  زن  جنســیت  کا 
شــده  باعــث  کــه  داده  زن  بــه  خداونــد  پتانســیل هایی 
در  واقعیــت  ایــن  و  باشــد  زیباتــر  و  لطیف تــر  جنــس  او، 
کــه بــا فرزنــدش، همســرش و محارمــش  رابطــه عاطفــی 

اســت.  مشــهود  می کنــد،  برقــرار  خانــواده  در 

کــه خانم هــا حتمــا در فضــای  در اســام ســفارش شــده 
خانــواده، از زیــور آالت و آرایــش بــرای همسرانشــان اســتفاده 
گــرم شــدن  کــه باعــث بانشــاط شــدن فضــای خانــه و  کننــد 
رابطــۀ عاطفــی بیــن همســران در محیــط امــن خانــواده 
می رســند.  الزم  آرامــش  و  اغنــا  بــه  مــرد  و  زن  و  می شــود 
و  توانمنــدی  بــروز  و  رشــد  بســتر  امنیــت،  و  آرامــش  ایــن 
کنــد. آنچه که  اســتعدادهای اعضــای خانــواده را فراهــم می 
کشــیده شــدن ایــن حــس اســت.  مذمــوم اســت، بــه افــراط 
گــر همــۀ ســرمایۀ فکــر و وجــود یــک زن، درگیــر تبــرج شــود،  ا
گــری در لبــاس  آن هــم در فضــای عمومــی جامعــه، از جلــوه 
گرفتــه تــا انــواع عمــل هــای جراحــی  و آرایــش و زیــورآالت 

زیبایــی، ایــن دیگــر امــری مطلــوب نیســت.

کاال بــرای تبلیــغ و فــروش بیشــتر  کننــدگان  عرضــه 
و  خودنمایــی  حــس  روی  چقــدر  خــود،  محصــوالت 

کرده اند؟ کاذب در زنان حساب باز  ایجاد نیاز 

وقتــی ســخن از جامعــه بــه میــان مــی آیــد، نمــی تــوان نیمــی از ایــن جامعــه را نادیــده گرفــت؛ زنــان. بــه خصــوص اگــر 
ســخن، ناظــر بــر بــازار تولیــد و مصــرف باشــد کــه بایــد گفــت در برخــی جنبــه هــا، نقــش زنــان بســیار تأثیرگذارتــر اســت. بانــوان 
در جایــگاه مدیــر خانــه، نقشــی جــدی در مدیریــت اقتصــاد خانــواده، تعییــن نــوع و میــزان وســایل مــورد نیــاز منــزل و خریــد و 
مصــرف کالی داخلــی و یــا خارجــی دارنــد. همچنیــن بــه عنــوان مــادر، تربیــت کننــدۀ نســل آینده هســتند، نســلی که قراراســت 
اقتصــاد، فرهنــگ وسیاســت کشــور بــه آنــان ســپرده شــود، زنــان بــه عنــوان فعــالن عرصــۀ کار نیز مطرح هســتند. در تمــام این 
مــوارد، فرصــت هــا و آســیب هایــی مــی توانــد وجــود داشــته باشــد. بــرآن شــدیم ایــن فرصــت هــا و آســیب هــای احتمالــی را بــا 

حضــور ســرکارخانم دکتــر روح افــزا، اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر حــوزۀ زنــان و خانــواده، بررســی کنیــم.

کارخانــه  و  تولیدکننــدگان  اخیــر،  قــرن  دو  یکــی  در   
داران، بــرای اینکــه بتواننــد بــه فــروش و منافــع اقتصــادی  
گذشــته، تنهــا بــه رفــع نیازهــای  بیشــتر برســند، برخــاف 
کننــد. بــا صنعــت تبلیــغ ســعی  اصلــی بشــر بســنده نمــی 
می کننــد  هویــت واقعــی مــا را از بیــن ببرنــد تــا دیگــر ارزش 
ذاتی مــان را احســاس نکنیــم، بلکــه ظاهــر مــا و ابزارهــای 

و  باشــد  مــا  ارزش  میــزان  و  هویــت  کننــدۀ  تعییــن  مــا، 
کــه ســرمایه داران و صاحبــان  ایــن همــان چیــزی اســت 
المللــی مــی خواهنــد. وقتــی در جامعــه ،  بیــن  صنایــع 
از مــدل ماشــین و  از ظاهرمــان،  را  ارزش و احتراممــان 
منــزل  دکوراســیون  و  آنچنانــی  هــای  لبــاس  و  موبایــل 
از  هویــت خــود دور شــده  یعنــی جامعــه  ایــن  گرفتیــم. 
ح هســتند،  کــه مطــر کســانی  اســت. برخــی هنرپیشــه ها و 
ــر  ــا را منتش ــایت این ه ــا س ــند و صدت ــاس می پوش ــک لب ی

گرفتــه شــده،  کــه هویتشــان  کننــد و انســان هایــی  مــی 
بــه دنبــال آنهــا راه مــی افتنــد، اول می گوینــد لباســت را 
کــن، بعــد رفتــارت را، بعــد دکوراســیون و لــوازم  ایــن مدلــی 

منزلــت را و...

قبــا، میــز و صندلــی را بــرای اســتفاده می خریدیــم؛ 
االن بــرای تغییــر دکــور، بایــد ســاالنه یــا دو ســاالنه آن را 
کنیــم. چــون یــک عــده می خواهنــد بــه مطامــع  عــوض 
اقتصــادی خودشــان برســند. اثــر روحــی و روانــی اش ایــن 
کــه انســان هیــچ وقــت اغنــا نمــی شــود. هنــوز ســال  اســت 
تمــام نشــده، یــک رنــگ دیگــر، یــک نــوع دیگــر، مــد مــی 
شــود و او احســاس می کنــد بــرای اینکــه از جامعــه عقــب 
ــرود؛ مثــل یــک مســابقۀ  ــد ب نمانــد، بایــد ســراغ مــد جدی
کــه وســط راه افــراد غــش می کننــد و  دو ناتمــاِم نفس گیــر 

و...  وارد می شــوند  تازه نفس هــا  بــاز 

طــوری  ایــن  مثــا  غربــی،  کشــورهای  از  خیلــی  در 
کــه همــۀ خانه هــا ماشــین لباسشــویی داشــته  نیســت 
کــه  باشــند. آپارتمان هــا یــک واحــد لباسشــویی دارنــد 
چندتــا ماشــین لباسشــویی خشــک کن در آن وجــود دارد 
کننــد.  و همــه بــرای شســتن لبــاس بــه آنجــا مراجعــه مــی 
کاری نمی کنیــم. لــوازم آرایــش،  کــه مــا چنیــن  در حالــی 
کفش هــای متعــدد، لباس هــای متعــدد، ایــن چیزهایــی 

کــرده انــد. کــه در ذهــن مــا فــرو  اســت 

در  ملــی  رســانۀ  مشــخصا  و  رســانه ها  چقــدر 

ــا صنعــت تبلیــغ ســعی می کننــد  هویــت واقعــی مــا را  ب
از بیــن ببرنــد. تــا دیگــر ارزش ذاتی مــان را احســاس 
نکنیــم، بلکــه ظاهــر مــا و ابزارهــای مــا، تعییــن کننــدۀ 
هویــت و میــزان ارزش مــا شــود. و ایــن همــان چیــزی 
بیــن  صنایــع  صاحبــان  و  داران  ســرمایه  کــه  اســت 

المللــی مــی خواهنــد.
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شکل گیری این ذهنیت، دخیل بوده اند؟ 
صــدا و ســیما در بحــث تبلیغــات بــه شــدت در ایــن 
کســی  کنید ممکن اســت  قضیــه دخیــل اســت. االن نــگاه 
خانــه نداشــته باشــد ولــی بایــد یخچــال ســاید بــای ســاید 
گهــی یــا برنامــۀ آشــپزی تلویزیــون،  داشــته باشــد. چــون آ
هنــگام تبلیــغ محصــوالت یــا پخــت غــذا، آشــپزخانه های 
ــا  ــی ه ــد. خیل ــی دهن ــی را نمایــش م ــد میلیون لوکــس چن
کــه چنیــن آشــپزخانه ای داشــته  در خــواب هــم نمی بینــد 
کــه بــه رونــق آن مســابقۀ دو  باشــد بــا چنیــن امکاناتــی 

کنــد. کمــک مــی  ــان  بی پای

ــودی تولیــد منتهــی مــی  ــه ناب کاالی خارجــی ب تبلیــغ 
کار!  کســب و  ــه رونــق  شــود ن

زندگــی  ســبک  ترویــج  و  کاالهــا  پردامنــۀ  تبلیغــات 
ــا بــه افزایــش تقاضــا و رونــق  مصرفــی در رســانه هــا، آی

کار و اشتغال منتهی نمی شود؟  کسب و 
در اقتصــاد درســت و ســالم شــاید بــه شــکل گیری و ایجاد 
کاالهــای  اشــتغال ختــم شــود امــا تبلیغــات مــا بیشــتر روی 
را  مصرف زدگــی  داریــم،  مــا  درحقیقــت  اســت.  خارجــی 
کــه نــه تنهــا منفعتــی بــرای شــاغلین نــدارد،  تبلیــغ می کنیــم 
کارخانه هــای داخلــی مــا  موجــب ضــرر هــم مــی شــود؛ یعنــی 
کــه بــه ســختی خط تولیــد خود را نگه داشــته انــد و اینگونه، 
بــا ایــن تبلیغــات،  انــد؛  کــرده  اشــتغال عــده ای را حفــظ 
همیــن کاالهــای تولیــدی هم فــروش نمی رود و ورشکســت 
و  دارد  وجــود  کامــا  مســئله  ایــن  دیگــر  االن  می شــوند. 
کارخانه هــا تعطیــل شــده انــد. وقتــی مــردی  بســیاری از 
بیــکار شــود و همســرش هــم براثــر تبلیغــات، هویتــش را در 
مصــرف می بینــد و توقعــات خــودش را دارد. مــرد نمی توانــد 
کنــد؛ خانــم هــم عــذاب می کشــد که مــن چرا  آن هــا را تأمیــن 
کســی  کنــم. اینجــا چــه  بایــد ایــن شــرایط ســخت را تحمــل 

ــواده.  ــد؟ خان ــرر می کن ض

کردیــم و نیــاز  درثانــی، وقتــی مصرف گرایــی را ترویــج 
کاذب و ســیری ناپذیــر در جامعــه بــه وجــود آمــد، مصــرف 
کنــد؛ مثا به  کــه اآلن دارد، بســنده نمی  کننــده، بــه آنچــه 
موبایلــش قانــع نیســت و مــدل باالتــرش را مــی خواهــد. 
کــه  کســی فکــر نمی کــرد روزی برســد  شــاید 15 ســال پیــش 
ــود.  ــت ش ــین پرداخ ــک ماش ــت ی ــول باب ــارد پ ــد میلی چن

ــاد  شــود، انحصــاری می شــود.  مصرف گرایــی وقتــی زی

گســترش مصرف گرایــی، َاشــراف و تجمــل پرســتان  ــا  ب
عــده ای  یــک طــرف  از  مــردم.  نــه  حمایــت می شــوند، 

تبدیــل بــه غول هــای بــزرگ ســرمایه داری مــی شــوند و 
از طــرف دیگــر مــردم، ســرخورده و تحقیــر و ایــن باعــث 
کارآفرینــی  تشــدید آن بی هویتــی مــی شــود. ایــن، اصــا 

کار اســت. نیســت، ضــد 

کــه اقتصــاد ســالمی داشــته باشــیم.  کنیــم  ثالثــا، فــرض 
کنیــم؟ هــزاران جــای دنیــا  چــرا مصرف زدگــی را ترویــج 
کاالهــا هســتند. چــرا بــازار فــروش خــود را  نیازمنــد ایــن 
گارانتــی  گســترش ندهیــم؟ باقیمــت و  کشــورها  بــه آن 

مناســب.

داریــم؟  خانــوار  سرپرســت  زن  چقــدر  مــا  همچنیــن 
بــا  آیــا  هســتند؟  امــداد  کمیتــۀ  پوشــش  تحــت  چقــدر 
برنامــه ریــزی، نمــی شــود بــا اســتفاده از تولیــدات داخــل، 
هــم نیــاز ایــن عزیــزان رفــع شــود هــم بــازار تولیــد رونــق 
کشــورهایی مثــل  کنــد؟ چقــدر از مــردم رنــج دیــدۀ  پیــدا 
افغانســتان و عــراق، در ســختی و محرومیــت هســتند؟ 

کــه  باشــد  پایــدار  و  مقــاوم  آن قــدر  بایــد  ایــران  اقتصــاد 
قیمــت  بــا  و  مرغــوب  کاالی  کشــورها،  ایــن  بــه  بتوانــد 
کارآفرینــی  کنــد. آیــا ایــن باعــث اشــتغال و  مناســب صــادر 

کشــور نمــی شــود؟  در 

آیینۀ جادو
در تبلیــغ مصرف زدگــی افراطــی، چــرا صداوســیما نــه 
خــودش  بلکــه  نمی کنــد،  دغدغه منــدی  ورود  تنهــا 

گسترش این وضعیت؟ ابزاری است برای 
صــدا و ســیما منتقــد خوبــی بــرای بحــث مصــرف زدگــی 
نیســت. زیــرا بودجــه اش دســت دولــت اســت. ایــن روال 
غلــط اســت. وقتــی صــدا و ســیمای مــا از دولتــی بودجــه 
کار و صنعــت و معــدن و نفتــش،  کــه مثــا وزارت  می گیــرد 
گرایــی، خــوش  در ترویــج فرهنــگ مصرف زدگــی و تجمــل 

می درخشند، چه انتظاری می توان از آن داشت.

صدا و سیما چه نقشی در این زمینه دارد؟
مــن منتقــد صــدا و ســیما هســتم. یــک فیلــم خــوب تــا 
کــه نشــان دهــد عــدم اشــتغال یــک  حــاال ســاخته نشــده 
مــرد چــه لطمــه ای بــه روحیــۀ زن و بچه هایــش می زنــد. 
مــن مخالــف اشــتغال زنــان نیســتم. رئیــس جمهــور هــم 
گــزارش صــد روزه بــه ایــن برابــری جنســیتی در حــوزه  در 
کــه بــه  کردنــد. خــوب اســت  اشــتغال زنــان هــم اشــاره 
کــه مردانشــان  زنــان شــغل دادنــد امــا منــوط بــه ایــن 
ج زندگــی  ــه اینکــه خانــم خــر هــم شــغل داشــته باشــند ن
کــه زن شــاغل  را بدهــد. هیچکــس یــک فیلــم نمی ســازد 
کار  ــا بیشــتر  کــه بچــه دار نشــود، ت دارد مجبــور مــی شــود 
ــد بچــه اش را  ــد مــادر نباشــد؟ می توان ــا او می توان کنــد. آی
تربیــت نکنــد؟ بگوییــم بــرو اشــتغال داشــته بــاش و تغذیــه 

ــد همســرداری نکنــد؟  کــن؟ می توان ــو تأمیــن  ــه را ت خان

را  زایمــان  مرخصــی  کــه  هســتند  ایــن  دنبــال  االن 
هــم ندهنــد چــون اقتصــاد ناســالم مــا اجــازه نمی دهــد. 
کــه بخواهنــد مرخصــی بگیرنــد، بــه آن هــا  کســانی هــم 
کار بیــکار می شــوند. پــس ایــن  مرخصــی هــم بدهنــد از 
کتــاب  کنــد؟ از مادرشــدن محــروم شــود؟  خانــم چــکار 
فارســی  بــه  دافنــه،  خانــم  نوشــتۀ  مــادری«  »غریــزۀ 
می گویــد:  فرانســوی  نویســنده  ایــن  شــده.  ترجمــه 
بــه بچــه اش  از فرزنــد داری  اینکــه  از  یــک خانــم بیشــتر 
منفعــت برســاند، خــودش منفعــت می بــرد. بــه لحــاظ 
گــر مــادر نشــود،  ارضــای عاطفــی، روحــی و روانــی. زن ا
ــا  ــتغال را از آق ــاال اش ــد. ح ــت می بین ــودش محرومی در خ
کــه مــا زنــان را  بگیریــم و بــه خانــم بدهیــم و بــه او بگوییــم 

ایــم؟ بــه حقوقشــان رســانده 

شغل دارم، پس هستم
از مشــکالت  بانــوان ناشــی  از اشــتغال  چــه میــزان 
بــه  آن  از  میــزان  چــه  و  اســت  معیشــتی  و  اقتصــادی 

گردد؟  القائات رسانه ای باز می 
کــه بایــد حتما به دســت زنــان اداره  مــا مشــاغلی داریــم 
کــه بــا حقــوق  شــود. مــا معلــم زن، پزشــک زن، وکیــل زن 
زنــان در جامعــه آشــنا باشــد، نیــاز داریــم... امــا بگذاریــد 
از  جمع600نفــره  یــک  در  جایــی  بگویــم؛  ای  خاطــره 
خانم هــای شــاغل دعــوت بــودم و در رابطــه بــا مشــکات 
بــه  خانم هــا  بیشــتر  می کردیــم.  صحبــت  کار  محیــط 
کارشــان و حقوقــی  کاری و شــرایط محیــط  میــزان ســاعت 
کــه می گیرنــد، اعتــراض داشــتند. ازشــان پرســیدم: چقــدر 
کنیــد. شــما  کفــش و هزینــۀ ماشــین مــی  ج مانتــو و  خــر
غــذای  بایــد  و  کنیــد  غــذا درســت  نمی رســید در خانــه 
کنیــد و بایــد  کــه نظافــت  بیــرون را بگیریــد. نمی رســید 
ج می شــود؟  خدمتــکار بیاوریــد چقــدر ایــن طــوری خــر
گفتنــد: همــۀ حقــوق مــا ایــن طــوری مــی رود و تقریبــا 
کار چــه فایــده ای دارد و  گفتــم: ایــن  چیــزی نمی مانــد. 
ــم  ــاس می کن ــد: »احس ــد؟ می گفتن کار می کنی ــی  ــرای چ ب
کــه بیــکار هســتم و خانــه دار  گــر بگویــم  کــه هویــت دارم! ا
بگویــم  امــا  هســتم!  بی فایــده ای  آدم  یعنــی  هســتم، 
صبــح ســرکار مــی روم یعنــی آدم بافایــده ای هســتم!« ایــن 
کــه  دیگــر اشــتغال مفیــد نیســت؛ ایــن اســتثمار زن اســت 
کاِر  کــه از بــی ارزش نشــان دادن  بــه خاطــر فشــار روانــی 
کار ارزان  کردیــم، او را بــه عنــوان نیــروی  خانــه در او ایجــاد 

کنیــم. کار مــی  ــه  ــه مجبــور ب در بیــرون خان

جامعــه،  بــرای  بــودن  مفیــد  و  بــودن  اجتماعــی  آیــا 
ایــن  کســی  چــه  اســت؟  شــغل  داشــتن  بــه  فقــط 
کنــد؟  باورهــای غلــط را بــه زنــان جامعــه مــا القــا مــی 

مشخصا رسانه ها

سخیفان فرهنگ ساز
کــه  کمیــت اســالم  در ایــران بعــد از انقــالب و بــا حا

ســال  هنــوز  شــود.  نمــی  اغنــا  وقــت  هیــچ  انســان 
دیگــر،  نــوع  یــک  دیگــر،  رنــگ  یــک  نشــده،  تمــام 
مــد مــی شــود و او احســاس می کنــد بــرای اینکــه از 
ــرود.  جامعــه عقــب نمانــد، بایــد ســراغ مــد جدیــد ب
همچــون یــک مســابقۀ دو ناتمــاِم نفس گیــر کــه او 
وســط راه افــراد غــش می کنــد و بــاز تازه نفس هــا وارد 

ند می شــو
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قائــل  خــاص  حریمــی  و  کرامــت  خانم هــا  بــرای  ذاتــًا 
کــه امــروز، شــاهد اســتفادۀ ابــزاری و  اســت، چــه شــده 
زنانــه در  از جاذبــه هــای  اســتفاده  گاهــی ســوء  حتــی 

محیط های شغلی مختلف هستیم؟
بــه خاطــر همــان بی هویــت شــدن زن اســت و دلیــل 

ــد.  ــا بارهــا فرمون ــه آق ک آن هــم تهاجــم فرهنگــی اســت 

کــن مــی رود  کــه بــه جشــنوارۀ  مثــا خانــم بازیگــری 
بــه خاطــر بــازی در یــک فیلــم غیرواقعــی مثــل فروشــنده 
کــه اصــا مشــکل واقعــی و عمومــی جامعــۀ مــا نیســت و 
و  می کنــد  تبلیــغ  را  فمینیســتی  نمــاد  و  آیــد  مــی  بعــد 
قــرار  هــم  دولــت  در  مــا  مســئولین  حمایــت  مــورد  تــازه 
هــم  مــا  توئیــت می زننــد. بچه هــای  برایــش  و  می گیــرد 
نمــاد  کــه  کســی  بی هویــت.  زن  یــک  می بیننــد؛  را  او 
در  می کنــد  تبلیــغ  را  فمنیســت  زنــان  همجنس گرایــی 
الگــو می کننــد  را  ایــن  نــدارد.  جامعــه. خــودش هویــت 

بــرای جوانــان مــا. 

فرهنــگ  می ســازند.  این هــا  را  مــا  جامعــه  فرهنــگ 
ــر، روزنامــه، نشــریه، دســتگاه  جامعــه مــا را، ســینما، تئات
فرهنگــی، فیلــم هــای بخــش ســینمای خانگی می ســازد، 

ــاط بیــن زن و مــرد. ــو از محیــط اخت ــی ممل فرهنگ

مــن  می گویــد:  دانشــگاه  در  مــن  دانشــجوی  دختــر 
ــی مشــترکم را ادامــه دهــم. شــوهرم هــم  ــم زندگ نمی توان
گویــد:  خــوب اســت. مــی پرســم: مشــکلت چیســت؟ مــی 
کار قبلــی ام بــا یــک نفــر رابطــه عاطفــی  مــن در محیــط 
ــه شــوهرم  ــودم و حــاال احســاس می کنــم ب ــرده ب ک ــرار  برق
بــاور  را  اصــا نمی توانــم شــوهرم  مــن  خیانــت می کنــم. 
کــه آن مــرد در دل و ذهــن مــن اســت... بــا  کنــم وقتــی 
هــای  لطمــه  چــه  اختــاط،  فرهنــگ  ایــن  کمیــت  حا
زنان مــان  و  ایــن دختــران جــوان  بــه  و روحــی  عاطفــی 
هــای  آرایــش  و  پوشــش ها  کــردن  ُمــد  بــا  می زنیــم. 
گویــی زن بایــد بمیــرد تــا مــرد او را ببینــد. بــه  آنچنانــی؛ 
گــر  ا نکنــد،  ازدواج  رســانده ایم.  را  خودمــان  حــد  ایــن 
هــم بکنــد، نمی توانــد بــا همســرش رابطــه عاطفــی برقــرار 
کــه تــو خیلــی  کنــد. چــرا بــه دخترمــان یــاد نمی دهیــم 
کــه یــک مــرد تــو را ببینــد و بــا دیــدن  بهتــر از ایــن هســتی 
کنــی. چــرا رســانه هــای مــا بــا  او بخواهــی احســاس هویــت 
ــد؟ ــه ایــن موضــوع مهــم، اهتمــام نمــی ورزن ــان هنــر ب زب

یــک آقــای ســکوالر آمــده بــود و می گفــت: نمی شــود 
گفتــم: چــرا؟  کــرد؟  زنــان ممنــوع  بــرای  را  فــان شــغل 
کارش  محیــط  از  و  می آیــد  روز  هــر  مــن  خانــم  گفــت: 
گفتــه  تعریــف می کنــد و می گویــد امــروز، فــان همــکار آقــا 
کــه خانــم امــروز خیلــی قیافه تــان بهتــر و جــذاب  تــر  اســت 
اســت... مــن بــه عنــوان شــوهر ایــن خانــم، ایــن هــا را مــی 

کنــم.  شــنوم و زجــر می کشــم و بایــد تحمــل 

چطــور غیــرت یــک مــرد بــه عنــوان همســر، پــدر یــا 
کــه بــا وجــود ایــن ســوء اســتفاده  بــردار اجــازه مــی دهــد 
کاری،  عاطفــی و ابــزاری از زنــان در برخــی محیــط هــای 

باز هم به اشتغال خانم در آن محیط رضایت دهد؟ 
گفتــم، فقــط زنــان را دربــر نمــی  کــه  همــان بی هویتــی 

گــری در جامعــه زیــاد شــد،  گیــرد. وقتــی اختــاط و جلــوه 
دیگــر آن قداســت و شــکوه زن در نــگاه مــرد مــی میــرد و زن، 
ــرای ســرگرمی مــرد  کاالی شــیک ب ــه یــک  ماهیتــا تبدیــل ب
کــه بخواهــد  مــی شــود. دیگــر تعلــق خاطــری نمــی مانــد 
احســاس حفاظــت و نگهبانــی بــرای حفظ ایــن تعلق خاطر 
ایجــاد شــود، در غــرب مــا ایــن را خیلــی بیشــتر داریــم.  البتــه 
کــه ایــن حــس در مــردان از بیــن مــی رود.  نمی توانــم بگویــم 
چــون در جوامــع غربــی هــم دیده ام که بــه طور کامل از بین 
نرفتــه، فقــط مــرد زجــر می کشــد ولــی می ســازد و می پذیــرد. 

چــون  اســت  شــاغل  کــه  مــادری  معتقدنــد  برخــی 
کنــار همســر و فرزنــدان خــود  ســاعت هــای زیــادی را در 
را  آنهاســت  بــا  کــه  لحظاتــی  قــدر  بنابرایــن  نبــوده، 
کــه خانــه دار اســت. زن  بیشــتر از خانمــی مــی دانــد 
کمــی ســاعت بیشــتری  خانــه دار چــه بســا چــون از نظــر 
کنــار خانــواده اســت، ایــن باهــم بــودن، برایــش  را در 
کم تــری بــرای صــرف  کیفــی تــالش  عــادی شــده و از نظــر 
مــی  اســت  فرزندانــش  و  شــوهر  کنــار  در  کــه  اوقاتــی 

کند. در این باره چه نظری دارید؟
کار می کننــد، وقتــی می آیــد بایــد  کــه بیــرون  خانمــی 
ــه  ــد خان ــا بتوان ــا و... ت ــه و بچه ه ــت خان ــزد، نظاف ــذا بپ غ
را ســرو ســامان بدهــد. حــاال مســائل شــخصی خــودش 
کنــار  کــه خانــه دار اســت و همیشــه  هــم هســت. خانمــی 
گــر بــه بچــه  توجــه هــم نکنــد؛ بچــه از  بچــه اش، حتــی ا
اســت.  برخــوردار  بــودن  مــادر  کنــار  امنیــت  احســاس 
احســاس  بچــه  اســت،  بچــه اش  کنــار  مــادر  کــه  وقتــی 
کافــی اســت. خیلــی  امنیــت می کنــد و همیــن بــرای بچــه 

مهــم اســت آن احســاس امنیــت یــا عــدم امنیــت. 

را  هــا  حــرف  ایــن  کــه  کســانی  می کنــم  خواهــش 
می زننــد یــک مقــدار بــه منابــع علمــی مراجعــه و مقــاالت 
روانشــناختی ایــن حــوزه را مطالعــه بفرماینــد. ایــن خیلــی 
کنــار بچــه نباشــد تــا بعدا توجــه ویژه  کــه مــادر  هنــر نیســت 
کنــار بچــه اش  کــه مــادر  ای بــه او بکنــد. اوال ســاعت هایی 
کــرده.  نیســت، رنــج می کشــد؛ منتهــی بــه آن رنــج عــادت 
کــه دســت نــدارد ولــی بــه نداشــتنش عــادت  مثــل آدمــی 
ــی  ــه م ک ــل نیســت؛ ایــن  کام ــم در آرامــش  ــرده. بچــه ه ک
کــم دیــدن مــادر،  بینیــم مــادر را صــدا نمی کنــد، چــون بــه 

کــرده اســت.  عــادت 

کــه مثــا ســاعت 10 صبــح،  از مادرهــای شــاغل بپرســید 
کــه در مهدکــودک برایــش  چقــدر نگــران بچــه ات هســتی 
برمــی  مدرســه  از   12 ســاعت  بچــه   یــا  نیفتــد؟  اتفاقــی 
ــه  ــه موقــع ب ــه ببینــی بچــه ب ک ــار زنــگ زدی  ــردد، چندب گ
کــه رســیده اســت چنــد  خانــه رســیده اســت یــا نــه؟ وقتــی 
کــردی؟  گــرم  کــه غذایــت را چطــوری  بــار از او پرســیدی 
خــوردی یــا نخــوردی؟ وقتــی خوابیــده اســت مــادر چنــد 
کــه ببینــد ســالم  بــار بــه همســایه و بقیــه زنــگ زده اســت 
ــا بــه خانــه بیایــد.  ــا مــادر هســت ت اســت. ایــن اســترس ب
کــه مــی رویــم، خانــم هــای شــاغل مــی  جاهــای مختلفــی 
کنیــد. کــه شــما اینهــا را از دولــت بــرای مــا مطالبــه  گوینــد 

کار  بلــه، ایــن خانــم وقتــی بــه خانــه می آیــد، مضاعــف 
ــرای بچــه اش  ــه احســاس می کنــد ب ک ــرای ایــن  می کنــد ب
گذاشــته. مــادر اســت، از خــودش می َکنــد و بیشــتر  کــم 
ــر  ــا هن ــه زن ی ــت ب ــه اس ــن لطم ــد. ای ــه اش می ده ــه بچ ب

ــد؟  ــف می کن ــی تعری کس ــه  ــر را چ ــن بهت ــت؟ ای اس

کــدام فیلــم ســینمایی آمــده اســت زندگــی مثــا خانــم 
کــه متخصــص  دکتــر لبــاف، یــک اســتاد دانشــگاه فاضلــه 
زنــان و زایمــان اســت و شــش فرزنــد حافــظ قــرآن تحویــل 
کــه  زنــی  هــزار  هــزاران  دهــد؟  نشــان  را  داده  جامعــه 
کار هــم  کننــد،  توانســته انــد ســنگر خانــه را خــوب حفــظ 
بکننــد ولــی بچه هایشــان را فــدا نکردنــد. ایشــان دکتــری 
کــه مــن در خانــه نشســتم تــا بچــه ام را  دارد امــا می گویــد 
کنــم. وقتــی بچه هایــم تربیــت شــدند و بــه یــک  تربیــت 

کــه  کار رفتــم. مــردی  ســنی رســیدند، مــن بــه محیــط 
کنیــد بــا خانمــی  چنیــن خانمــی در خانــه دارد را مقایســه 
گــردد. در مقابــل خواســته های  کــه خســته از ســرکار برمــی 
گویــد: از خســتگی دارم می میــرم،  شــوهر و فرزنــدان مــی 
شــروع  مجادله هــا  کنید...کم کــم  نمــی  درکــم  چــرا 
کم کــم بــه نیازهــای عاطفــی همدیگــر پاســخ  می شــود و 
کم کــم بــرای رفــع ایــن نیازهــا، روبــروی هــم  نمی دهنــد و 
قــرار می گیرنــد. ســر همدیگــر فریــاد می زننــد. پرنــده هــای 

ــفانه. ــم متأس ــاد داری ــی زی ــاق اینچنین ط

رسالت من، تو، ما
چــه پیشــنهادی بــه جریــان رســانه ای انقالبــی داریــد 

به خصوص به خانم های هنرمند وفعال؟
کتــک بخــورد خشــونت  گــر خانمــی توســط همســرش  ا
ــتفاده  ــورد اس کارش م ــط  ــی در محی ــر خانم گ ــا ا ــت ام اس
ــازان  ــم س ــرا فیل ــت؟ چ ــونت نیس ــرد خش ــرار بگی ــزاری ق اب
ــد  ــه ورزشــگاه نرون ــان ب ــر زن گ ــد؟ ا ــه ایــن نمــی پردازن مــا ب
خشــونت اســت ولــی زنــان مــورد مزاحمــت هــای اخاقــی 
نیســت؟  خشــونت  بگیرنــد،  قــرار  کارشــان  محیــط  در 
گویــد مجبــور اســت، طــوری رفتــار  خانمــی بــه مــن مــی 
کنــد تــا مدیرعاملــش لــذت ببــرد یــا خانــم پرســتاری مــی 
خصوصــی  بیمارســتان  یــک  در  اســتخدام  بــرای  گفــت 
کنــم، بــه ایــن  کــه حتمــا آرایــش مــی  بایــد تعهــد بدهــم 
ــد. ــش بیاب ــرد و آرام ــذت بب ــض ل ــه مری ک ــه  ــۀ احمقان بهان

نامشــروع،  روابــط  ترویــج  در  مــا  زرد  خائــن  مجــات 
از  برخــی  و  آورنــد  مــی  مــا  جوانــان  ســر  بــر  بــای  چــه 
ــه آن  ــع ب ــه راج ــا خائنان ــان م ــان و روانشناس جامعه شناس
بحــث می کننــد. در مقابــل ایــن خیانــت بــه جوانــان مــا، بــه 
ک زنــان و مــردان  ک دختــران مــا، بــه دامــن پــا عاطفــه پــا
کــه  مــا، وظیفــه جریــان رســانه ای دلســوز و انقابــی اســت 
بــرای مقابلــه بــا ایــن خیانــت، وارد عرصــه عمــل شــود و بــا 
کــه این ســبک را برای  کســانی  نشــان دادن عواقــب زندگــی 
کنــد تــا الگــوی های ســبک  کردنــد، تــاش  زندگــی انتخــاب 

کنــد. ــه مــردم و مســئولین عرضــه  ــی دینــی را ب زندگ

در یکــی از ســمینارها، یــک خانــم پژوهشــگر آلمانی به من 
ــم:  گفت ــد؟  ــار داری ــم سنگس ــام، حک ــرا در اس ــما چ ــت: ش گف
کشــور مــا اجــرا شــده؟ خبــر داری؟  چندبــار ایــن حکــم در 

گفــت: هنــوز هیچــی. گرفتــه بــود،  خــودش از ایــران آمــار 

گفتــم: حــاال شــما چقــدر فرزنــد داریــد در جامعه تــان 
کــه پدرانشــان را نمی شناســند...؟ 20 میلیــون در آمریــکا 
و اروپــا، اینجــوری هســتند و بایــد بــه پایــگاه DNA مراجعــه 
قانــون  مــا  کننــد.  شناســایی  را  پدرانشــان  تــا  نماینــد 
سنگســار داریــم تــا بازدارنــده ای باشــد از ایــن باهــا، تــا 
کــه مــی خواهــم  کســی شــبانه در اینترنــت اعــام نکنــد 
خــودم را بکشــم و از ایــن جامعــه انتقــام بگیــرم؛ چــون 
ــرده اســت. ک ــه مــن معرفــی  ــدر ب ــا پ ــه حــال 5ت ــا ب مــادرم ت

بــه  را  انحطــاط  ایــن  کــه  باشــد  ای  رســانه  کاش 
کشــورمان، بــا زبــان مؤثــر  شــیفتگان فرهنــگ غــرب در 

کاش... دهــد؛  نشــان  هنــر، 

کتــاب غریــزه مــادری نوشــتۀ خانــم دافنه، به فارســی 
ترجمــه شــده. ایــن نویســنده فرانســوی می گویــد: 
بــه  فرزنــد داری،  از  کــه  ایــن  از  بیشــتر  خانــم  یــک 
بچــه اش منفعــت برســاند، خــودش منفعــت می بــرد. 
بــه لحــاظ ارضــای عاطفــی، روحــی، روانــی. زن اگــر مــادر 

نشــود، در خــودش محرومیــت می بینــد.

اگــر زنــان بــه ورزشــگاه نرونــد خشــونت اســت ولــی 
زنــان مــورد مزاحمــت هــای اخاقــی در محیــط کارشــان 
بــه  کــه  خانمــی  نیســت؟  خشــونت  بگیرنــد،  قــرار 
مــن مــی گویــد مجبــور اســت، طــوری رفتــار کنــد تــا 
مدیرعاملــش لــذت ببــرد یــا خانــم پرســتاری کــه بــرای 
ــد تعهــد  اســتخدام در یــک بیمارســتان خصوصــی بای
بدهــد کــه حتمــا آرایــش مــی کنــد، بــه ایــن بهانــۀ 

احمقانــه کــه مریــض لــذت ببــرد و آرامــش بیابــد.
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الی داخلی فرهنگ استفاده از کا
کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی ســازمان صنعــت و معــدن اســتان قــم، ســه ســال اســت کــه بــا همــت تعــدادی از کارمنــدان ایــن ســازمان بــه صــورت خودجــوش 
و در جهــت گفتمــان ســازی اقتصــاد مقاومتــی تشــکیل شــده اســت و اعضــای آن بــرای ترویــج اســتفاده از کالی ایرانــی در فضــای حقیقــی و مجــازی تــالش می کننــد.

همت باید...
کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی  مجیــد جانقربــان از اعضــای 
ســازمان صنعــت و معــدن اســتان قــم، بــا اشــاره بــه برگــزاری 
ــا دانشــگاه ها، ســازمان ها و  ــروه ب کارگ جلســات متعــدد ایــن 
گفــت:  نهادهــای مردمــی و واحدهــای صنعتــی مختلــف، 
اقتصــاد مقاومتــی  گفتمــان ســازی  کارگــروه،  ایــن  هــدف 
کار و ســرمایه ایرانــی و  و فرهنــگ ســازی بــرای حمایــت از 
کاالی ایرانــی اســت و از جملــه نتایــج ایــن جلســات،  خریــد 
مصوباتی در ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان مثل 
اختصــاص رایــگان تابلوهــای تبلیغــی در ســطح شــهر بــرای 
کاالهــای داخلی، ایجاد ســاختمانی بــرای عرضه محصوالت 
داخلی، جلســات آموزشــی برای مبلغین اقتصاد مقاومتی و 
معرفــی محصــوالت ایرانــی بــه ارگان هــا برای اســتفاده خــود و 

خانــواده هایشــان بــوده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه فضــای مجــازی جــزء الینفــک زندگــی 
گــروه در فضــای  ــاره فعالیــت هــای ایــن  مــا شــده اســت، درب
hamiane_  کانــال حامیــان تولیــد ملــی کــرد:  مجــازی تصریــح 
محصــوالت  و  تولیدی هــا  تبلیــغ  بــرای   )@)tolide_melli
که در فضای مجازی تبلیغات  کیفیت و ناشــناختۀ ایرانی  با
ندارنــد، ایجــاد شــده اســت؛  همچنیــن در حــال تأســیس 
ســایتی بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی بــه منظــور تبلیــغ رایــگان 
ــرای عرضــه و  کــه ممکــن اســت ب کاالهــای داخلــی هســتیم 
گیــرد. کاالی ایرانــی هــم مــورد اســتفاده قــرار  خریــد و فــروش 

جور دیگر باید دید
کارگــروه در فرهنــگ  جانقربــان دربــاره تأثیــر فعالیــت ایــن 
از  اســتفاده  داشــت:  اظهــار  ایرانــی  کاالهــای  از  اســتفاده 
تولیــدات ملــی بایــد بــه فرهنــگ تبدیــل شــود و فرهنــگ 
گذشــت زمــان دارد، از زمــان  ســازی در هــر زمینــه ای نیــاز بــه 
هــای گذشــته همــواره بــه مــا القــاء کرده اندکــه جنــس ایرانــی، 
بی کیفیــت اســت و تغییــر ایــن ذهنیــت نیازمند صــرف هزینه 
و زمان بــر اســت و تــا وقتــی ایــن ذهنیــت اصــاح نشــود، نمــی 
تــوان کار خاصــی انجــام داد، لــذا تــاش رســانه هــا هم بایــد در 
کنــار اســتقبال برخــی  کارگــروه هــم در  ایــن جهــت باشــد. ایــن 
کنــد و  و مخالفــت عــده ای دیگــر ایــن هــدف را دنبــال مــی 
کــم باشــد امــا مهــم  هرچنــد ممکــن اســت ســرعت حرکتــش 

کــه در حــال حرکــت در ایــن مســیر اســت.  ایــن اســت 

تولیدکننده و مردم، دوبال اقتصاد مقاومتی
وی نقش تولیدکننده را در ترویج استفاده ازکاالی ایرانی 
بســیار مهــم دانســت و افــزود: تولیدکننــده هــا مــی تواننــد بــا 
مدیریــت صحیــح، هزینــه هــای ســر بــار را پاییــن بیاورنــد و در 

کاالهــای داخلــی پیــش قــدم باشــند. مصــرف 

جانقربــان ادامــه داد: مشــکل اصلــی تولیدکننــده هــای 
ــذا  ــازار و قیمــت تمــام شــدۀ باالســت و ل داخلــی، نداشــتن ب
گــر  کاالی ایرانــی بخرنــد حتــی ا کــه  از مــردم انتظــار مــی رود 
کاالی خارجــی دارد،  کیفیــت پایین تــری از  ــا  ــر ی قیمــت باالت

کیفیت و باقیمت مناسب  کاالهای ایرانی با که هرچند  چرا 
هــم در بــازار وجــود دارد، امــا در حمایــت از تولیــد داخلــی بایــد 
کــه با خرید  از خودگذشــتگی داشــت و هنــر مــا باید این باشــد 
کاالی ایرانــی بــا قیمــت بیشــتر و کیفیتــی کمتــر، از تولید ملی 

کنیم. حمایت 

وی دربــاره نقــش مســئولین درایــن زمینــه یــادآور شــد: 
گیــر بــه قــدری زیادنــد کــه باید بــرای اصاح  قوانیــن دســت و پا
قوانیــن و پیــچ و خــم هــای اداری، اقــدام جــدی صــورت گیرد 
ــر  کث ــد، ا ــه دارن ــا واهم ــاح آنه ــم از اص ــئولین ه ــود مس ــا خ ام
مســئولین هــم منتقــد وضــع موجــود هســتند امــا مشــخص 

کســی بایــد بــرای تغییــر اقدامــی بکنــد. کــه چــه  نیســت 

هزینه برای تبلیغ، سرمایه گذاریست
کاالی  کــه چــرا تبلیــغ  جانقربــان در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کاالی خارجــی  کمتــر از  ــی در رســانه هــا و صــدا و ســیما  ایران
کــرد: کاالهای خارجی هزینه های هنگفتی را  اســت، عنــوان 
بــرای تبلیغــات در نظــر می گیرند و گاهی دولت هایشــان هم 
با آنها در این زمینه همکاری دارند، برای تبلیغات، ســرمایه 
گــذاری می کننــد و نتیجــه آن را هــم مــی بیننــد؛ از طــرف دیگــر 
هزینه تبلیغات در صدا و ســیما بســیار باالســت، البته مدتی 
کاالهــای  گهــی هــای تبلیغاتــی رایــگان هــم بــرای  اســت آ

گرفتــه اســت.  داخلــی در نظــر 
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حمایت دانشجویی 
الی ایرانی  از کا

فاطمه صمدی، 23 ســاله، دانشــجوی مهندســی کامپیوتر، به همراه دیگر اعضای گروه دانشــجویی » ســازا « عالوه بر راه اندازی فروشــگاهی در دانشــگاه 
اصفهــان بــرای معرفــی و فــروش کالهــای ایرانــی، در فضــای مجــازی هــم بــا ایجــاد کانالهــای » ســازا« )saza_iran@( و »ایرانیجــات « )iraniiijat @( بــرای حمایــت از 

کالهــای داخلــی فعالیــت می کنند.

معرفی و عرضه، الزم و ملزوم
 صمــدی دربــارۀ انگیــزه خــود از ورود بــه عرصــۀ حمایــت 
گفــت: مــن و همســرم دغدغــۀ حمایــت  از تولیــد داخلــی، 
رهبــر معظــم  کــه  زمانــی  و  را داشــتیم  ملــی  تولیــدات  از 
کردنــد،  مطــرح  را  مقاومتــی  اقتصــاد  اهمیــت  انقــاب، 
ــی  ــرای معرف ــتان ب ــر دوس ــراه دیگ ــه هم ــم ب گرفتی ــم  تصمی
کنیــم و حــدود دوســال  کاالی ایرانــی فعالیــت  و فــروش 
کاالهــای  معرفــی  بــرای  را  »ایرانیجــات«  کانــال   پیــش 
ــدادی  ــراه تع ــه هم ــس از آن ب ــم؛ پ کردی ــدازی  ــی راه ان ایران
از دانشــجویان دانشــگاه اصفهــان و بــا همــکاری بســیج 
دانشــجویی ایــن دانشــگاه، فضایــی فروشــگاهی را بــرای 
کردیــم.  کاالهــا، در دانشــگاه اصفهــان فراهــم  عرضــه ایــن 
کافی نیســت  که تنهــا معرفی،  زیــرا تجربــه مــا نشــان میــداد 
ــت  کیفی ــا  ــند ت ــردم باش ــترس م ــا در دس کااله ــن  ــد ای و بای
آنهــا را از نزدیــک ببیننــد. بــه همیــن منظــور آن دســته از 
کــه بــه راحتــی در بــازار یافــت نمیشــوند،  کاالهــای ایرانــی را 
کاالهــای  کردیــم و همچنیــن غرفــه هــای موقتــی  انتخــاب 

ــم. ــرار نمودی ــم برق ــر ه ــای دیگ ــکان ه ــی را در م ایران

وی افــزود: دانشــجویان عاقمنــد بــه تولیــد داخلــی 
و  ایرانــی  کاالی  خریــد  بــرای  فضــا  ایــن  از  تواننــد  مــی 
گــروه  کننــد و در یــک  معرفــی آن بــه دیگــران اســتفاده 
کاالهــای  دربــاره  نظــر  تبــادل  امــکان  هــم  تلگرامــی 

دارد. وجــود  شــده  خریــداری 

کــرد:  صمــدی دربــاره بازخــورد ایــن فعالیــت هــا تصریــح 
بــا وجــود اینکــه تبلیغــات چندانــی در فضــای دانشــگاه 
ــه صــورت فــردی و دوســتانه  ــم و تبلیغــات، بیشــتر ب نداری
افــراد  از طــرف دیگــر  امــا اســتقبال خوبــی شــده؛  اســت 
کــه بــا وجــود عاقــه بــه حمایــت از تولیــد  زیــادی بودنــد 
ــه دلیــل فراهــم نبــودن فضــای مناســب، اقدامــی  ملــی، ب
نمیکردنــد و اآلن بــا ایجــاد چنیــن فضایــی توانســته انــد 
کردیــم  ســعی  همچنیــن  باشــند.  مؤثــر  زمینــه  درایــن 
کاالهــا در نظــر بگیریم تــا بتوانیم  قیمتهــای مناســبی بــرای 

گســترش دهیــم. کارمــان را 

ارتباط صنعت و دانشگاه...قابل توجه بعضی ها!
گــروه دانشــجویی »ســازا « بــا اشــاره بــه ارتبــاط  عضــو 

کاالهــای  معرفــی  بــرای  تولیدکنندههــا  بــا  مســتقیم 
ارتبــاط،  ایــن  در  مــا  دیگــر  اهــداف  از  کــرد:  عنــوان  آنهــا 
اشــتغال زایی بــرای دانشــجوها از طریــق ارتبــاط بــا صنعــت 
گــر  کــه ا اســت و اینکــه دانشــجوها بــه ایــن نکتــه برســند 
بخواهنــد وارد چرخــه تولیــد شــوند، بایــد از تولیــد ملــی 
کارخانههــا هــم بخواهیــم از تخصــص  کننــد و از  حمایــت 

کننــد. اســتفاده  صنعــت  در  دانشــجوها 

ای  عــده  اینکــه  از  هــا  تولیدکننــده  داد:  ادامــه  وی 
کاالی مرغــوب ایرانــی فعالیــت  بــرای معرفــی و حمایــت از 
کردنــد و برخــی از آنهــا ممکــن اســت  میکننــد، اســتقبال 
نیــازی بــه خریدهــای جزئــی مــا نداشــته باشــند امــا ازایــن 

فعالیــت تبلیغــی حمایــت میکننــد. 

کننــدۀ  صمــدی بــا بیــان اینکــه مطالبــات و نیــاز مصــرف 
افــزود:  می رســانیم،   تولیدکننــده  گــوش  بــه  را  کاالهــا 
که نوع ایرانــی آن در  کاالهایی اســت  بیشــترین خریــد مــا از 
کمتــر یافــت میشــود و یــا ویژگــی خاصــی مثــل طبیعــی  بــازار 
که بــه تازگی وارد  بــودن را دارنــد. همچنیــن از تولیدیهایــی 

عرصــه تولیــد شــده انــد، بیشــتر حمایــت می کنیــم.

مخاطبیــن  و  دانشــگاه  ســطح  در  اظهارداشــت:  وی 
فضــای مجــازی تــا حــد زیــادی توانســته ایــم دیــد افــراد را به 
کیفی تولید  کاالهــای ایرانــی تغییــر دهیــم و آنهــا را از ســطح 
کــه مشــابه  کاالهــای ایرانــی  کشــور و همچنیــن وجــود  در 

کنیــم.  گاه  نمونــه هــای خارجــی هســتند، آ

گــروه» ســازا« از صــدا  صمــدی بــا اشــاره بــه مطالبه گــری 
هــر  گفــت:  ایرانــی،  کاالهــای  از  حمایــت  بــرای  ســیما  و 
کاالهــای ایرانــی جــزء  چنــد در فضــای مجــازی حمایــت از 
اولویتهــا نیســت امــا مدتــی اســت صــدا و ســیما بــه تبلیــغ 

کاالهــای ایرانــی روی آورده اســت.

افزایش فروش، افزایش کیفیت
وی دربــاره نقــش مــردم درحمایــت از تولیــد داخلــی 
را  خــود  کشــور  دغدغــه  کمــی  گــر  ا مــردم  کــرد:  تصریــح 
کاالهــای  ــا خریــد  کــه ب داشــته باشــند، متوجــه میشــوند 
ســطح  و  میکنــد  رشــد  آن  اقتصــاد  و  کشــور  ایرانــی، 

اشــتغال بــاال میــرود. بخشــی از عــدم تمایــل مــردم بــرای 
کیفیــت  کاالی ایرانــی بــه خاطــر اطــاع نداشــتن از  خریــد 
کاالهــای ایرانــی  آنهاســت امــا تجربــه مصرفکنندههــای 
ــدات  ــا تولی ــنایی ب ــوارد، ناآش ــتر م ــد در بیش ــان میده نش
کــه ایــن تصــور را ایجــاد میکنــد. در واقــع  داخلــی اســت 
رابطــه مســتقیمی میــان حمایــت مــردم از تولیــدی هــا و 
کاالهــا وجــود دارد و تجربــه نشــان داده  کیفیــت  افزایــش 
کیفیــت آن از  کاال، باعــث ارتقــاء  حمایــت مــردم از یــک 

ســوی تولیدکننــده مــی شــود.

ایــن فرصــت فعالیــت  از  تواننــد  مــی  هــا  تولیدکننــده 
گروه هــای فعــال در حمایــت از تولیــد ملــی، بــرای جلــب 
کننــد و از ایــن طریــق تولیــدات  اعتمــاد مــردم اســتفاده 

خــود را در دســترس عمــوم قــرار دهنــد. 

گوش شنوایم آرزوست...
کشــورها حکومــت  صمــدی بــا بیــان اینکــه در برخــی 
کیفیــت  افزایــش  شــرط  بــه  را  ای  ویــژه  تســهیات 
کــرد:  تصریــح  می دهــد،  تولیدکننــده  بــه  محصــوالت 
کمک در تأمیــن مواد اولیــه، هزینه تولید  حکومــت بایــد بــا 
کننــده بــه خاطــر قیمــت  گــر تولیــد  کــه ا را پاییــن بیــاورد چــرا 
گــردش مالی مناســبی نداشــته  بــاالی محصوالتــش بــازار و 
کیفیــت محصــول را پاییــن میــآورد تــا هزینههایــش  باشــد، 
کــه تولیدکننــده تــاش  کــم شــود. از طــرف دیگــر در حالــی 
کیفیــت، در بــازار پذیــرش داشــته  کنــد بــا باالبــردن  مــی 
ــن  ــده پایی ــام ش ــت تم ــر قیم ــی بخاط کاالی واردات ــد،  باش
یــا مزیتهــای دیگــر و بــا اســتقبال فروشــندهها، مانــع فروش 

ــود. ــی ش ــی م ــدات داخل تولی

کاالی  اســت  ممکــن  داشــت:  اظهــار  پایــان  در  وی 
داخلــی ایــرادی هــم داشــته باشــد، امــا بــا وجــود اختصاص 
کمــی از ســبد خریــد مــردم بــه خــود توانســته اســت  درصــد 
ــا درصــد بــاالی  کاالی خارجــی ب کــه  ــی  کنــد، در حال رشــد 
کــرده اســت؛ لــذا عــاوه بــر  فــروش و ســوابق بیشــتر رشــد 
کیفیــت تولیــدات داخلــی، مــردم هــم بایــد از ایــن  افزایــش 
کاالی ایرانــی هــم بیــش از پیــش  کننــد تــا  کاالهــا حمایــت 

ارتقــاء یابــد.
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تولید ایرانی، تبلیغ ایرانی
در میــان انبــوه کالهــای خارجــی و وارداتــی کــه بــازار اجنــاس داخلــی را کــم رونــق و کارگــر و تولیدکننــده وطنــی را بیــکار مــی کنــد، و در میــان بــی تفاوتــی 
مســئولن بــه اقتصــاد مقاومتــی و بــی توجهــی بــه تولیــد کننــده هــای داخلــی، کســانی از میــان همیــن مــردم هســتندکه بــدون ســمت و منصــب خاصــی و بــرای 

حمایــت از کالهــا و تولیــد کننــده هــای کشــورمان کمــر همــت بســته انــد و جــای خالــی حمایــت مســئولین را بــرای تولیــد کننــده هــا پــر می کننــد

دارای  تهرانــی،  ســالۀ   35 خانــم  مطلــق،  فاطمــه 
کامپیوتــر و مدیرکانــال تلگرامــی »خانــه  مــدرک مهندســی 
کانالــی بــا حــدود صــد  ایرانــی«khane_irani@ مــی باشــد؛ 
کــه برای توزیــع و ترویــج اســتفاده ازکاالی ایرانی،  هــزار عضــو 

راه انــدازی شــده اســت.

کاالی  ــه عرصــۀ تبلیــغ و توزیــع  ــاره انگیــزۀ ورود ب او درب
گفــت: از دوســال پیــش، بــه فرمایــش مقــام معظــم  ایرانــی 
دغدغــه  داخلــی،  تولیــد  از  حمایــت  بــر  مبنــی  رهبــری 
مــن  در  داخــل  تولیــد  کاالهــای  از  حمایــت  و  اســتفاده 
ــردم، متوجــه شــدم  ک ــه  ک ــا بررســی هایــی  گرفــت. ب قــوت 
کشــورمان تولیــد مــی شــود امــا  کاالهــای مرغــوب زیــادی در 
کاالهــا و تولیدکننــدگان آنهــا بیــن مــردم ناشــناخته  ایــن 
کــه داشــتم،  گرفتیــم بــا ســرمایه اندکــی  انــد و لــذا تصمیــم 
ــا  ــا فــروش آنهــا، مــردم را ب ــداری و ب ــی را خری کاالهــای ایران

کنــم. کاالهــای ایرانــی آشــنا 

وی ادامــه داد: اولیــن بــار وقتــی بــرای فرزنــدم نوشــت 
بــرای  هــم  افــزار  نوشــت  تعــدادی  خریــدم،  ایرانــی  افــزار 
کــه مــردم هــم بــه خریــد  اطرافیــان خریــدم و متوجــه شــدم 
ــد امــا بخاطــر در دســترس نبــودن  کاالی ایرانــی عاقــه دارن
کاالی خارجــی مــی خرنــد. یــا ناآشــنایی بــا اجنــاس ایرانــی، 

باید شروع کرد، حتی از زیرزمین
کار فــروش  کانــال تلگرامــی خانــه ایرانــی افــزود:  مدیــر 
کردیم و با حمایت  کاالهــای ایرانــی را از یــک زیرزمین شــروع 
ــم و  ــعه دادی ــان را توس کارم ــا  ــده ه کنن ــرف  ــتقبال مص و اس
کاالهــای تولیــد  کنــون از طریــق فروشــگاه وکانــال تلگرامــی،  ا

ــه دســت مــردم می رســانیم. داخــل را ب

بــا تولیدکننــده هــا اشــاره و  ارتبــاط مســتقیم  بــه  وی 
کــه  کننــده هــا و بــه ویــژه تولیــدی هایــی  کــرد: تولیــد  بیــان 
کمــی دارنــد، از اینکــه فرصتــی  ناشــناخته انــد یــا فــروش 
شــود،  مــی  فراهــم  کاالهایشــان  فــروش  و  معرفــی  بــرای 
خوشــحال مــی شــوند و خیلــی از تولیدکننــده هــا بــا همیــن 
خریدهــای عمــده بــه فعالیــت خــود ادامه می دهنــد و دچار 
ورشکســتگی نمــی شــوند؛ ضمــن اینکــه در ایــن ارتبــاط 
کــه کمکــی هم به  کنیــم  مشــکات اجنــاس آنهــا را بیــان مــی 

کاالهاســت. کیفیــت  ارتقــاء 

همیشه پای یک مسئول درمیان است
فاطمــه مطلــق فعالیــت خــود و دوســتانش را در برابــر 
کاال ناچیز دانســت و تصریح  حجم عظیم قاچاق و واردات 
جلــوی  مســئولین  کــه  اســت  ایــن  اساســی  اقــدام  کــرد: 
ــه  واردات بی رویــه اجنــاس خارجــی را بگیرنــد، البتــه آنهــا ب
کاری  گــر  گاه هســتند و ا کامــا آ وظیفــۀ خــود در ایــن زمینــه 
کــه نمــی خواهنــد تغییــری  کننــد بــه ایــن دلیــل اســت  نمــی 
ــد؛  ــف خــود را ندارن ــا توانایــی انجــام وظای حاصــل شــود و ی
کــه در مقایســه بــا  مســئولین ایــن ســوال را از خــود بپرســند 
کــه بــدون امکانــات آنچنانــی، در خانــه  خانــم خانــه داری 
کــه مسئولیتشــان به  خــود کاالیــی تولیــد می کنــد، از قدرتــی 

ــد؟ ــرده ان ک آنهــا می دهــد چــه اســتفاده ای 

چارۀ درد
وی دربــاره نقــش مــردم در حمایــت از تولیدکننــدگان 

کمــی  و  بیندیشــند  مــردم  گــر  ا کــرد:  عنــوان  داخلــی 
کاالی خارجــی  خودخواهــی هــای خــود را در اســتفاده از 
کاالهــای  کــه بــا خریــد  کنــار بگذارنــد، متوجــه مــی شــوند 
کارگــر خــود مــی شــوند و از  داخلــی مانــع بیــکاری هم وطــن 

کننــد. گســترش فقــر در جامعــه جلوگیــری مــی 

کننــده هــا هــم بایــد ســلیقه  فاطمــه مطلــق افــزود: تولیــد 
ــه روز  ــد، تولیــدات خــود را ب کننــده را در نظــر بگیرن مصــرف 

کیفیــت اجنــاس خــود را ارتقــاء دهنــد. کننــد و 

کیفیــت  اینکــه  وجــود  بــا  شــد:  یــادآور  پایــان  در  وی 
کاالهــای خارجی اســت  بســیاری از اجنــاس ایرانــی در حــد 
امــا تولیدکننــدگان داخلــی بــه خاطــر بــاال بــودن هزینــه 
ــد  ــی مانن ــات چندان ــد تبلیغ ــی توانن ــده نم ــام ش ــای تم ه
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــذا ب کاالهــای خارجــی داشــته باشــند، ل
الزم  ســت،  کاال  فــروش  عامــل  تریــن  اصلــی  تبلیغــات، 
اســت رســانه هــا تــوان خــود را بیــش از پیــش بــرای تبلیــغ 

کننــد.  کاالهــای داخلــی صــرف 
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