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سه... دو... یک ... حرکت...
دست در دست هم دادیم...

گرفتیــم و بلنــد  گفتیــم و دســت بــه زانــو  یاعلــی 
شــدیم...

روبــروی ظلــم ایســتادیم... روبــروی اســتبداد... 
روبــروی اســتکبار... 

وقتــی  حتــی  شــدیم...  تیربــاران  وقتــی  حتــی 
شــکنجه  زیــر  وقتــی  حتــی  شــدیم...  تبعیــد 
گرفتیــم و دوام مــی  ک از خــدا مــدد مــی  ســاوا
کــه همــه مــان بــا هــم  آوردیــم... حتــی آن روزهــا 
یکــی شــدیم و خانــه هــای مــان پناهــگاه هــم 

محلــی هــا و هــم شــهری هایمــان شــد... 
را  نظامــی  حکومــت  گفــت  امــام  وقتــی  حتــی 

شکســتیم... و  بشــکنید... 
بــود... تهــران،  گرفتــه  انقــاب  بــوی  همــه جــا 
مشــهد، تبریــز، قــم، ورامیــن... و  حتــی روســتای 
کل زهــرا پیــرزن باصفــای روســتایی  کــه  خانــوک 
بــرای راهپیمایــی هــا مــردم را بســیج مــی کــرد...
کــه وقتی خبر بازگشــت امام  همــان پیــرزن باصفــا 
کــرد  بــه ایــران را شــنید... مــردم خانــوک را جمــع 
کننــدگان امــام نــان پختنــد و بــه  و بــرای اســتقبال 

تهــران آوردنــد...
انقــاب مــا بــه مــدد تک تک همیــن مــردم انفجار 
نــور شــد و مــا ســوار بــر قطــار انقــاب ایســتگاه بــه 

ایســتگاه پیــش آمدیــم....
با انقاب پیش آمدیم...

بــا همــه روزهــای ســخت و آســانش... بــا همــه 
که بدســت  تلــخ و شــیرین هایــش... با اســتقالی 
کــه بــرای  آوردیــم... بــا جمهــوری اســامی ای 
کمتــر و زیادتــر نشــدنش جنگیدیــم...  کلمــه  یــک 
بــا همــه ســنگ انــدازی هــای شــیطان بزرگــش... 
پنجمــی  ســتون  پشــتهای  از  خنجــر  همــه  بــا 

هایــش... 
ــا هــم همــدل شــده  ــه برکــت انقــاب ب دیگــر مــا ب
ا...  روح  بــا حضــرت  یکــی شــدیم...  بودیــم... 

گفتیــم و بــا انقــاب پیــش آمدیــم... یاعلــی 
ــه جاسوســی شــیطان  کــه الن حتــی در روزهایــی 

بــه  تهدیــد  امریــکا  و  کردیــم  تســخیر  را  بــزرگ 
از  انقــاب  قطــار  اهالــی  مــا  کــرد...  تحریممــان 
ــا پــای پیــاده  کفــن پــوش و ب شــهرهای مختلــف 
خودمــان را بــه النــه جاسوســی رســاندیم و شــبها 
در ســرما جلــوی النــه جاسوســی خوابیدیــم و 
گرفتیــم و نشــان  چندیــن روز پشــت در النــه روزه 

کــه مــا ملــت رمضانیــم... دادیــم 
 

با انقاب پیش آمدیم...
حتــی وقتــی نوچــه شــیطان بــزرگ عقلــش را از 

کــرد... دســت داد و جنــگ را بــه مــا تحمیــل 
جنگ که شروع شد...

گل هــای سرســبد  مادرهــا بچــه هــای شــان را 
ــد و فرســتادند  کردن گلســتان شــان را دســتچین 

بــه جبهــه... 
پــدر هــا ابراهیــم شــدند و اســماعیل هــا راهــی 

کردنــد... قتلــگاه 
و همــه ملــت، شــیعه و ســنی و مســیحی همــه و 
همــه ابراهیم وار شــیطان بــزرگ را ســنگ زدند...
کل زهــرا پیــرزن باصفــای روســتای خانــوک هــم 
کــرد... و خــودش  ســه پســرش را راهــی جبهــه 
گــردان نانــوای خانــوک پــای تنــور  هــم بــا زنــان 
ــدون  ــرای جبهــه... ب ــان پختــن ب ــه ن نشســت ب
ــرو بیــاورد... حتــی وقتــی خبــر  ــه اب اینکــه خــم ب
یکــی  شــد،  شــهید  پســرانت  از  یکــی  آوردنــد 

جانبــاز و یکــی اســیر ...
که دید پســری نــدارد نمــک دیگری  ننــه عصمــت 
کــرد بــه  بــه دیــگ جبهــه هــا ریخــت... شــروع 

ــرای رزمنــده هــا ... دســتکش بافتــن ب
ننــه ســکینه و اهالــی روستایشــان نانــوای جبهــه 

هــا شــدند
درســت مثــل زنــان نهاونــد و هــزار و یــک روســتای 

ک... ایــن خــا
کــه  درســت مثــل دختــر بچــه هــای دبســتانی 
بــه  بــود  کمپــوت  یــک  ارســال  توانشــان  تمــام 

نکردنــد... دریــغ  هــم  آن  از  و  هــا...  جبهــه 
 

ما با انقاب پیش آمدیم...
کمــر  کــه همــه  حتــی در روزهــای بعــد از جنــگ... 
همــت بســتند بــرای آبادانــی شــهر جنــگ زده 

مــان... 
ما با انقاب پیش آمدیم...

راه  بــه  را   78 فتنــه  ای  عــده  کــه  روزی  حتــی 
که عــده ای در مجلس  انداختنــد ... حتــی روزی 
کشــور را بگیرنــد... ننــه  کردنــد تــا نفــس  تحصــن 
بافــت  مــی  دســتکش  داشــت  هنــوز  عصمــت 
... ایــن بــار بــرای ســربازان لــب مــرز... تــا مبــادا 
دستشــان ســرد شــود از ایــن ناجوانمــردی هــای 
روزگار... تــا مبــادا ســاح در دستشــان بلغــزد و 

دشــمن خارجــی توهمــی بــه ســرش بزنــد...
آن روز ننــه ســکینه هنــوز داشــت نــان میپخــت 
... ایــن بــار بــرای رزمنــده هــای جدیــد انقــاب در 

ســنگرهای مختلفــش...
 

ما با انقاب پیش آمدیم...
کبر ... فتنه 88... حتی در بحبوبحه فتنه ا

و نــه دی همــه آمدنــد... پیــر و جــوان و مــن و تــو 
ــی خانــوک و  و ننــه عصمــت و ننــه ســکینه و اهال
زنــان پیشــمرگ نهاونــدی و مــردم هــزار و یــک 

ک ... شــهر و روســتای دیگــر ایــن خــا
 

ما با انقاب پیش آمده ایم...
بچــه بــا غیرتهــای انقــاب یکــی دوربین به دســت 

شد...
یکی قلم بدست گرفت...

یکی دانشمند هسته ای و نانو شد...
و یکی مدافع حرم...

گــردان بچــه بــا غیرتهــای انقــاب نشــان دادنــد در 
بــاغ شــهادت بــاز، بــاز اســت...

و ننــه عصمــت هنــوز دارد دســتکش مــی بافــد... 
کــه مرزهامــان  ایــن بــار بــرای باغیرتهــای ایــن دیــار 
ــد و  ــیده ان کش ــو  ــراق جل ــوریه و ع ــوی س ــا آنس را ت
دارنــد از نامــوس شــیعه و ســنی و مســیحی دفــاع 

گــر... کننــد در برابــر داعشــی هــای فتنــه  مــی 
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سام و عرض ادب خدمت شما رزمندگان زحمتکش.
کثیــری نــژاد، 11 ســاله از تهــران هســتم. می دانــم مانــدن در آنجــا  مــن ریحانــه 
واقعــًا ســخت اســت و همین طــور جنگیــدن بــا دشــمن! مــن از هــوای ســرد 

کــه شــما می کشــید! آنجــا خبــردارم و از ســختی هایی 
کــه از حــرم حضــرت زینــب )س( و یــا هرجایــی دفــاع  مــن از شــما ممنونــم 
کنیــم. مــا در راحتی  می کنیــد تــا مــا در اینجــا، بتوانیــم راحــت و آســوده زندگــی 

می خوابیــم؛ ولــی شــما در هــوای ســرد و زیــر خمپــاره و تیرانــدازی!
پیــروز  و شــما  تمــام می شــود  ایــن ســختی ها  بــه زودی  نباشــید،  نگــران 

می شــوید.
امیدوارم همیشه در سایه امام زمان )عج( موفق و پیروز باشید.

به امید نابودی تمام دشمنان.
ریحانه کثیری نژاد
11 ساله از تهران/1394/10/11 

»بسم رب الشهداء و الصدیقین«
اّمــت  و  و دیانــت  و مدافعــان دیــن  عزیــزان  بــر شــما  و درود خــدا  ســام 

اســام! شــهیدپرور 
کــه بــا نامــه، احوالپــرس شــما یــاران صدیــق امــام زمــان )عــج(  شــرمنده ام 

هســتم.
گــوی شــما هســتند.  مــردم حــزب اهلل ایــران، بــادل و جــان، پشــتیبان و دعا
بدانیــد هماننــد 8 ســال دفــاع مقــدس، یــار و یــاور شــما هســتند. ابوالفضــل 
ــروم  ــود مح ــر خ ــای خی ــز از دع ــر را نی ــده حقی ــن بن ــد! ای ــان باش )ع( نگهدارت

نفرماییــد.
مرگ بر آل سعود، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل

زنده باشید!
.برادر شما علی
«یا حق»

 کلنا عباسک یا زینب )س(. سام اهلل علیِک.
سام علیکم

برادر رزمنده، همیشه پرتوان و سامت باشی!
الجیــوش  انصــر  و  المســلمین  و  االســام  انصــر  اللهــم 

الخامنــه ای. قائدنــا  وانصــر  المســلمین 
یا لیتنا کنا معکم ایها الشباب

اللهم احفظکم
مادر همه جوانان اسالم
ام رضا
 ایران؛ تهران

»بسم رب المهدی«
کــه چــرا رفتیــد و بــرای  هیچ وقــت شــمارا درک نکــردم، حتــی از هــدف شــما اطــاع نداشــتم 

کــی رفتید!
کــه بــه عــزم شــما ایمــان دارم. هرلحظــه شــمارا دعــا می کنــم که  ولــی اآلن به جایــی رســیدم 
ایــن زندگــی تجملــی رو رهــا کردیــد و پشــت پــا بــه همــه آرزوهای بــزرگ و کوچک تــون زدید. 
رفتیــد تــا از دیــن و نامــوس خــود دفــاع کنیــد. خیلــی غریــب هســتید! خیلی هــا هنــوز نبــرد 

شــمارا درک نکــردن؛ ولــی مــن و دوســتانم ایــن انقــاب بــزرگ را فهمیدیــم، درک کردیم.
ان شاءاهلل در پناه مادر خود حضرت زهرا )س( باشید. دعای ما بدرقه راه شماست.

کــه دعــای شــما هم پشــت ســر مــا باشــد. صحیــح و ســالم برگردیــد. خواهــران  و ان شــاءاهلل 
و مــادران شــما، چشــم انتظارند.

Shabnam 22

»بسم رب الشهید«
سام درود!

جای ما خالی!
کــه آرزو داشــته باشــند بــا  کســانی هســتند  شــاید وقتــی آنجــا هســتید و در حــال جهــاد، یادتــان نمــی رود 

شــما باشــند!
آن روزها؛ هشت سال دفاع مقدس را می گویم!

گــر می گفــت ای کاش بــا شــما بودیــم، همــه می خندیدنــد و می گفتنــد راه بــاز اســت؛ ولــی مــرد عمل  کســی ا
نیست!

اما امروز ...
راه بسته است؛ ولی برای شما باز کردند. پس قدر بدانید.

جامانده ای از قافله شما.

بخشی از دست نوشته های مردمی برای رزمندگان جبهه مقاومت
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گزارش

کمــک هــای مردمــی و حمایــت از  عبــاس ســعدآبادی، مســئول غرفــه دریافــت 
گــو با خبرنگار »نشــریه روزانه جشــنواره  گفــت و  رزمنــدگان جبهــه مقاومــت، در 
عمــار« بــا اشــاره بــه پشــتیبانی و حمایــت مــردم از رزمنــدگان در دوران هشــت 
ســال دفــاع مقــدس اظهــار داشــت: در دوران دفــاع مقــدس هــزاران ننــه 
کشــور وجــود داشــت و همــه همــدل در  عصمــت و ننــه ســکینه در همــه جــای 

کمــک رزمنــدگان مــی پرداختنــد. پشــت جبهــه هــا بــه 
کمــک هــای مردمــی بیــش از  کــه در دوران دفــاع مقــدس  وی بــا بیــان ایــن 
نیازهــای رزمنــدگان در جبهــه هــای هشــت ســال دفــاع مقدس بــود، گفت: هر 
کــس بــا آن چــه در تــوان داشــت بــه پشــتیبانی جبهــه هــا مــی پرداخــت و ســبب 
کنــار خود  مــی شــد رزمنــدگان در جبهــه این حمایت و پشــتیبانی مردمــی را در 

کنند. احســاس 
روحیــه  نمایــش  را  مقاومــت  جبهــه  رزمنــدگان  از  حمایــت  آبــادی  ســعد 
»ننــه  فراخــوان مردمــی  افــزود: در  و  مــردم دانســت  میــان  همبســتگی در 
عصمــت« قــرار بــر ایــن شــد تــا هــر یــک از خواهــران ایــن مــرز و بــوم بــا آن چــه در 
گــرم بــرای رزمنــدگان جبهــه مقاومــت  کاه و یــا لبــاس  تــوان دارنــد، دســتکش، 

ببافنــد.
کــه در ایــام برگــزاری جشــنواره عمــار در البــی همکــف ســینما  وی بــا بیــان ایــن 
ــه محــل دریافــت شــال  ک ــود،  ــا شــده ب فلســطین غرفــه ای در ایــن زمینــه برپ
گــردن هــا و دســتکش هــای بافتــه شــده مــردم بــرای مدافعــان حــرم بــود، 
کــرد: حجــم بافتــه هــای رســیده و اهدایــی هــای مــردم بــه ایــن پویــش  تصریــح 
هــر روز نســبت بــه روز گذشــته فزونــی می یافت و مــردم خود به رســانه ای برای 

تبلیــغ ایــن پویــش تبدیــل شــدند.
ــا اشــاره بــه ارســال نخســتین  کمــک هــای مردمــی، ب مســئول غرفــه دریافــت 
کمــک هــای مردمــی جهــت اهــدا بــه رزمنــدگان جبهــه مقاومــت  بســته از 
اســامی به کشــور ســوریه اظهارداشــت: کمک های مردم در روزهای نخســت 
ــه  ــود ب ــرم ب گ ــاس  ــاوی لب ــه ح کاه و 20 جعب ــتکش، 1000  ــر 1000 دس ــغ ب ــه بال ک
گرفتــه بــود. همــراه نامــه هایــی دســت نویــس از مــردم در ارســال نخســت قــرار 
ــه  کمــک هــای مردمــی ب ــه بســته هــای دیگــر از  ک ــا بیــان ایــن  ســعدآبادی، ب
رزمنــدگان جبهــه هــای مقاومت نیز بســته بنــدی و ارســال خواهد شــد، اظهار 
داشــت: اقشــار مختلــف مــردم، خانــواده شــهدا، هنرمنــدان و شــخصیت ها بــا 

گزارشی از کمپین ننه عصمت

روایت اشک ها و رشک ها 
روزهــای 8 ســال دفــاع مقــدس هــر جــای جبهــه قــدم می گذاشــتی، نشــانه 
ای مــی یافتــی از کمــک هــای مردمــی، کمــک هــای انبــوه و کــم نظیــری کــه 
نشــان مــی داد مــردم بــا هــر چــه در توان داشــتند بــرای کمک آمــده بودند. 
جنــگ هشــت ســاله بــه پایــان رســید امــا، آن کمــک هــای مردمــی و روحیــه 
اتحــاد و همبســتگی ملــت ایــران در تاریــخ ثبــت شــد. ملــت ایــران، امــروز می 
دانــد کــه دشــمن دوبــاره تــا نزدیکــی خــاک وطــن آمــده و بــه خوبــی اهمیــت 
جنــگ ســوریه و عــراق را درک مــی کنــد و حمایــت از مدافعــان حــرم بــه هــر 

طریقــی را وظیفــه خــود مــی دانــد .
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گزارش

خیلــی از زنــان کــه ســن باالیــی نیــز داشــتند بــا آوردن هدایــای خــود مــی گفتند، 
مــا در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس در پشــت جبهــه هــا بــه خدمــت 
رســانی رزمنــدگان مــی پرداختیــم و امــروز نیــز ایــن مســیر را بــا همــان نیــت 

گذشــته ادامــه خواهیــم داد.

گرم از جمله دســتکش، شــال،  کمک ها و البســه  حضور در ســینما فلســطین 
کاه بافتــه شــده یــا خریــداری شــده را تحویــل مــی دادنــد و بــه دعــوت ننــه 

گفتنــد. عصمــت در ایــن پویــش لبیــک مــی 
کــه اثــر دلنوشــته هــای مــردم تأثیــر بســیار باالیــی در افزایــش  وی بــا بیــان ایــن 
روحیــه رزمنــدگان جبهــه مقاومــت دارد، اظهارداشــت: بســیاری از زنــان و 
کــرده انــد و نیــت مــی  گــرم نــذر  دختــران ایــن میهــن بــرای بافــت لبــاس هــای 
کــه مــی بافنــد ذکــری نیــز جهــت پیــروزی جبهــه  کــه بــا هــر بنــد لباســی  کننــد 

کننــد. ــه راه شــان  مقاومــت و ســامت رزمنــدگان بدرق
کــه اســتقبال از این  مســئول غرفــه دریافــت کمــک هــای مردمــی، بــا بیــان ایــن 
کمــک در آینــده اعــام  پویــش مردمــی فراتــر از تصــور مــا بــود و بســیاری جهــت 
کــرده انــد تصریــح کرد: مطلع شــده ایم در چند نقطه از کشــور نیز زنان  آمادگــی 
کــه از جملــه آن  کــرده انــد  کاه  گروهــی اقــدام بــه بافــت دســتکش و  بــه صــورت 

هــا زنــان خانــوک و نهاونــد و دختــران چنــد خوابــگاه دانشــجویی بــوده اســت.
کــه یکــی از زیبایــی هــای ایــن پویــش مردمــی اشــک  ســعدآبادی بــا بیــان ایــن 
کاغــذ نقــش  کــه در نامــه هــای اهدایــی مــردم بــه رزمنــدگان بــر روی  هایــی بــود 
بســته بــود، اظهــار داشــت: خیلــی از زنــان که ســن باالیی نیز داشــتند بــا آوردن 
گفتنــد، مــا در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس در پشــت  هدایــای خــود مــی 
جبهــه هــا بــه خدمــت رســانی رزمنــدگان مــی پرداختیــم و امــروز نیــز ایــن مســیر 
گذشــته ادامــه خواهیــم داد و ایــن  روحیــه بــه جوانــان نســل  را بــا همــان نیــت 
کــه عمــده هدایــای دریافتــی را جوانــان  ســومی نیــز منتقــل شــده اســت؛ چــرا 

تشکیل شــدند.
بــه نقــل خاطــره ای جالــب از یکــی از رزمنــدگان دوران هشــت ســال  وی 
کــه بــرای پیوســتن بــه پویــش مردمــی ننــه عصمــت بــه ســینما  دفــاع مقــدس 
گفــت: مــردی میانســال در یکــی از روزهــا بــا  کــرد و  فلســطین آمــده بــود، اشــاره 
ــه غرفــه ی مــا آمــد و نامــه  کاه هــای بافتنــی ب ــردن هــا و  گ بســته ای از شــال 
هایــی دســت نویــس روی آن هــا قــرار داد و گفــت من در دوران جنگ تحمیلی 
نامــه ای از ســوی دختــری هفــت ســاله همــراه بــا کمــک هــای مردمــی دریافــت 
کــه هنــوز بعــد از ایــن همــه ســال آن را نــزد خــود نگه داشــته ام، و هــر زمان  کــردم 
گانــم جــاری مــی شــود و امــروز خــودم آمــده  کــه آن را مــی خوانــم اشــک بــر دیــده 

ام تــا بــرای رزمنــدگان جبهــه مقاومــت نامــه بفرســتم.
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پویش مردمی پشتیبانی از
 رزمندگان جبهه مقاومت

کــه می توانســتند ســاح بــه  کلمــه. آن هــا  کامــل  کردنــد. مــردم؛ بــه معنــای  کــه جنــگ هشت ســاله را بــا آن عــرض و طــول و عمقــش، »مــردم« اداره  همــه می داننــد 
کــه ماندنــد، شــدند پشــتیبان رزمنده هــا. ایــن پشــتیبانی، بــرای خــودش یک جبهه شــد. همــه در این جبهه حاضــر بودند. مــرد و زن، پســر و  دســت گرفتنــد و آن هــا 

کــس بــه قــدر وســع. کار شــدند. هــر  گرفتــه تــا پیــرزن، دســت بــه  دختــر، ُخــرد و کان. از بچــه مدرســه ای 
امــروز نیــز جنــگ درگرفتــه. ســخت تر و پیچیده تــر از آن هشــت ســال. جنــگ حــق و باطــل اســت دوبــاره. خــوِن مســلمان می ریــزد. دوبــاره، کارواِن الهــی بــه راه افتاده. 
فرزنــدان خمینــی ســینه ســپر کرده انــد در برابــر ســپاِه کفــر و تکفیــر. مردانــه ایســتاده اند مقابِل ُخداِم آمریکا و اســرائیل. در کیلومترها آن ســوتر از شــهر و دیــاِر امــن و آراِم 

مــا. نبایــد تنهایشــان گذاشــت. هماننــد همــان ســال ها، باید دستشــان را گرفت. باید پشتشــان ایســتاد تا پشتشــان به زمین نخــوَرد.
همــِت مادرانــه ی ننــه عصمــت هــای زمــاِن جنــگ، بــه کار می آیــد این روزهــا. این روزها که مدافعــان حریم اهل بیت)ع( در ســوریه و عراق، هم با ُجّهاِل مســلمان نما 
کاه و دســتکش می بافتنــد بــرای  می جنگنــد و هــم بــا زمســتان ســخت و ســرد. یادتــان هســت ننــه عصمت هــا، چــه شــورانگیز، جمــع می شــدند دور هــم و شــال و 

زمســتاِن بچه بســیجی ها؟
فرزنــداِن غیــور و دلیــِر ایــراِن عزیــز، بی ادعــا می جنگنــد همچنــان. خــم بــه ابــرو نمی آورنــد به خاطــر مرارت هــای نبــرد. امــا، مــا را هــم تکلیفــی اســت. می شــود خانه هــا، 
کار شــد و آســتین بــاال زد و آرزوی دفــاع از حریــم آل اهلل را تحقــق بخشــید. آری.  کــرد. می شــود دســت بــه  هیئت هــا، مســاجد و مــدارس را میــداِن مشــارکت در جهــاد 

همین جــا. همیــن جایــی که هســتید و هســتیم، می تواند ســنگر باشــد.
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اولین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار در سال هشتادونه و در اولین سالگرد 
کشــور مــا اتفاقاتــی  نــه دی، برگــزار شــد. در ماجــرای فتنــه هشتادوهشــت در 
کــه بخشــی از آن سیاســی بــود و یــک ســری ابعــاد جامعه شــناختی  رخ داد 
ــا در جامعــه  ــود ت هــم داشــت. نوعــی از بی عدالتــی رســانه ای موجــب شــده ب
گروه هــا حــس زیاده خواهی هــا  بی توازنی هــای بــه وجــود بیایــد و در بعضــی از 

شــکل بگیــرد. بهانــۀ جشــنواره عمــار، همــان مجموعــه اتفاقــات بــود. 
کــه در فتنــه هشتادوهشــت مطــرح شــد و خیلــی رواج  کلیدواژه هایــی  یکــی از 
کــرد، کلیــدواژه عمــار بــود. حضــرت عمار ابن یاســر یکــی از اصحاب پیامبر  پیــدا 
کــه در بحران هــا و چالش هــا، در فتنه هــا  کــه ویژگی شــان ایــن اســت  هســتند 
کــه شــبهات خیلــی زیــاد می شــد وظیفــه تبیین گــری داشــتند و  و مواقعــی 
گاهی بخشــی بکننــد.  تــاش می کردنــد تــا فضــای غبارآلــود را شــفاف بســازند. آ
کمتــر بــه آنهــا پرداختــه می شــود یــا بــه افــکار  کــه بایکــوت می شــود و  اطاعاتــی 
عمومــی نمی رســد، آنهــا را یــا تحلیل هــای درســت بــه افــکار عمومــی در میــان 

ــتند.  می گذاش
ماجــرای ســینمای ایــران امــروز تبدیــل بــه ماجــرای بغرنجــی شــده. از ســینما 
توقعــات زیــادی مــی رود، چــون ســینما ظرفیت هــای بســیاری دارد، ولــی 
متاســفانه همــه ناراضــی هســتند. ادبیــات تئوریــک ســینمای ایــران چندیــن 
کلیــدواژه تــازه ای بــرای طــرح و حــل مســائلش  کــه در جــا می زنــد و  ســال اســت 

نــدارد. 
کــه مــا در ســینمای ایــران داریــم، ســازمان تماشــای ســینما  معضــل مهمــی 
که بــه اســم محــل برگــزاری اش نامیده  اســت. شــاید ســینما تنهــا هنــری باشــد 
ــه  ک ــی  ــی جای ــینما. یعن ــر س ــم هن ــم، می گویی ــر فیل ــم هن ــا نمی گویی ــده. م ش
مــردم جمــع می شــوند و بــا هــم چنــد ســاعتی یــک تجربــه هنــری و یــک تجربــه 

مفرحــی را از ســر می گذراننــد. 

بــا چــه  در ســینما، ســازمان تماشــا خیلــی مهــم اســت. مــردم چگونــه و 
انگیزه هایــی جمــع می شــوند. متأســفانه اآلن ســازمان تماشــایی ســینمای 
مــا نتوانســته اســت جمعیــت نزدیــک بــه هشــتاد میلیونــی ایــران را جــذب 
کــرد. ســینما بایــد  خــودش بکنــد. نمی شــود همــه اش مخاطــب را متهــم 
خــودش را بــه مــردم عرضــه بکنــد و راحت تــر در دســترس قــرار بگیــرد. ایــن یکــی 
که در جشــنواره مردمی فیلم عمار دنبال شــده اســت. ما  از جنبه هایی اســت 
آمدیم شــیوه ارائه آثار ســینمایی و آثار فیلمســازان را برای دســتیابی مخاطب 
کــه مــا اســمش را جشــنواره  ســهل الوصول تر ســاختیم. از ایــن جنبــه اســت 
ــه ســراغ  کــه می خواهیــم ب ــم  کردی گذاشــتیم. از ابتــدا هــم مشــخص  مردمــی 
کــه ســینما را حرفــه ای می پندارنــد. شــاید  همــۀ مــردم برویــم. نــه قشــر خاصــی 
گــر  آنهــا در کل جمعیــت ایــران کمتــر از دویســت ســیصد هــزار نفــر باشــند. اآلن ا
ــه باشــگاه  فیلمــی را دویســت ســیصد هــزار نفــر ببیننــد، تیتــر می زننــد ورود ب
کــه  میلیاردی هــا. یعنــی بــا درصــد پایینــی از جمعیــت توهمــی ایجــاد می شــود 

انــگار ایــن فیلــم مخاطبــان پــر شــماری دارد. 
کــه مــا داریــم امــروز نتوانســته اســت راه حلــی  مجموعــه ادبیــات ســینمایی ای 
بــرای بــرون رفــت از ایــن قصــه ارائــه بکنــد. عمــار از ایــن جهــت تــاش می کنــد، 
تــا تجربــه ای را ســامان بدهــد و مخاطــب تــازه ای را بــه ســمت ســینما بکشــاند. 
کــی بایــد منتظــر  یــک ســوم ملــت ایــران در روســتاها زندگــی می کننــد. اینهــا تــا 
کــه آنهــا دارای  باشــند. در چنــد ده ســال آینــده ایــن امــکان فراهــم خواهــد شــد 

سینما بشــوند؟
ــک  ــا ی ــا ب ــد فیلم ه ــًا بای ــه حتم ک ــم  ــاری بکنی ــا فش ــم پ ــی بخواهی ــا خیل ــر م گ ا
ولــی  بکنیــم  رد  را  آن  بشــود. نمی خواهــم  پخــش  اســتانداردهای خاصــی 
کــه داریــم،  باالخــره در یــک جامعــه هشــتاد میلیونــی بــا ایــن همــه قشــر جوانــی 
کــه در حال شــدن  عمــار از ایــن جهــت بــه دنبــال تجربــه  اســت. البتــه تجربه ای 

هنرمند و فیلمساز ما 
از واقعیت جامعه ایرانی عقب مانده

 وحید جلیلی
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کــه بچه های تحلیل گر  و تکامــل یافتــن اســت. یکــی از مزایــای عمــار ایــن اســت 
و افــراد صاحب نظــری هــم در کنــار فیلمســازان وجــود دارنــد که تاش می کنند 
از جهــت تئوریــک هــم داشــته ها و دســتاوردهای عمــار را تحلیــل بکننــد و 

گام هــای نویــی پیشــنهاد بکننــد. 
کیــد جشــنوارۀ مردمــی عمــار می گوییم. با این عنوان کســی جلوی  از جهــت تأ
گــر  کــه آنهــا از واژه مردمــی اســتفاده نکننــد. مثــًا ا باقــی جشــنواره ها را نگرفتــه 
جشــنواره ای اســم خــودش را حقیقــت می گــذارد یعنــی باقــی جشــنواره ها 
دروغ هســتند؟ هــر جشــنواره ای یــک اســمی دارد. یــک ســری سیاســت ها و 
کیــدات خــودش را در نامگــذاری خودش هم  کــه ممکن اســت تأ راهبردهایــی 

نشــان بدهــد.  
کــران نیســت  مردمــی بــودن جشــنواره عمــار منحصــر بــه بحــث مکان هــای ا
کــه در جشــنواره عمــار  بلکــه بخــش مهم تــر آن، بخــش موضوعاتــی اســت 
می بینیــد. متأســفانه مــا در ســال های اخیــر در نقــد ســینمای ایــران روی 
ــا فشــردیم. بعضــی وقت هــا آن قــدر افراطــی  مســأله  فــرم  بــه شــکل افراطــی پ
کیــد  ــر مســأله فــرم و تکنیــک و اســتانداردهای هنــری و زیبایی شــناختی تأ ب
ــه اســت  گون ــر ایــن  گ ــگار ســینما هیــچ چــی جــز فــرم نیســت. ا کــه ان می شــود 
کــه هــر ســال  کشــور را تعطیــل بکنیــم. چــرا؟ بــه دلیــل ایــن  کل ســینمای  کــه 
کــه بــا معیارهــای ممیــزی  کافــی فیلــم تولیــد می شــود  در جهــان بــه انــدازه 
جمهــوری اســامی هــم می شــود در ســینماها و در تلویزیون هــای مــا نشــان 
داد. ممکــن اســت از لحــاظ جذابیت هــای دراماتیــک و جذابیت هــای بصــری 
خیلــی هــم قــوی باشــند. بهتریــن فیلمبرداری هــا را داشــته باشــند. بهتریــن 

کارگردانی هــا را و ... . فیلمنامه هــا و بهتریــن 
مــردم دوســت دارنــد موضوعــات خودشــان را ببینند. دوســت دارند ســینمای 
ملــی خودشــان را ببیننــد. گاهــی اوقــات بعضــی از فیلم ها یا ســریال ها از لحاظ 
اســتانداردهای فنــی هالیــوودی بــه مراتــب از هالیــوود پایین تــر هســتند ولــی 
کشــور قــرار می گیرنــد. پــس نشــان می دهــد  بــه شــدت مــورد اســتقبال مــردم 
کــرد،  کــه ســینما تنهــا فــرم نیســت. مطمئنــًا هــر چقــدر بشــود جذاب تــر ارائــه 
کــرد، اما نباید به  کار را  کار گرفــت، باید ایــن  تکنیک هــای ســینمایی را بهتــر بــه 
کــه فــرم مهــم اســت از ده هــا هــزار ســوژه ای که در ایــن کشــور و در این  اســم ایــن 

تاریــخ و در ایــن ملــت وجــود دارد روی برگردانــد. 
ــه عمــار انجــام می دهــد ایــن  ک کارهایــی  یکــی از 
کــه در ایــن ســینما  اســت. انبوهــی از ســوژه هایی 
کتمان می شــوند،  سانســور می شــوند، بایکوت و 
ــود نشــوند و از  ــه اینهــا ناب ک عمــار تــاش می کنــد 

چشــم ها دور نشــوند. 
ســینمای  فیلم هــای  خوش فرم تریــن  اتفاقــًا 
که پرمحتواترینش بودند.  ایران آنهایی هســتند 
مثــًا عــرض می کنــم. آژانس شیشــه ای فرم اســت 
یــا محتــوا. هــم از لحاظ جذابیت هــای دراماتیک 
گرفتــه، هــم از لحــاظ  و بصــری در طــراز عالــی قــرار 
محتوایــی و مفهومــی و ارزش رســانه ای در طــراز 
بســیار باالیــی اســت. یعنــی ایــن دو تــا بــا همدیگر 

نســبت دارنــد. 
ــه، ســینما  گفتنــد ن ــی می گفتنــد ســینما هنــر اســت. بعــد از یــک مــدت  مدت
ــه بعــد  ک ــه نظــرم اآلن وقــت آن رســیده  فقــط هنــر نیســت. صنعــت اســت. ب
ســوم ســینما هم به آن اضافه بشــود و آن رســانه اســت. ســینما رســانه اســت. 
کــه اصــل ســینمای جهــان را دارد و ســاالنه هفتصــد هشــتصدتا  آمریکایی هــا 
کل ســینمای جهــان زیــر یــوغ آنهــا اســت، مــا از آنهــا  فیلــم تولیــد می کننــد و 
ــل  ــطی مث ــم متوس ــه فیل ــد ب ــا می آین ــتیم. آنه ــینما نیس ــل س ــه اص ــر ب وفادارت

»آرگــو«  اســکار می دهنــد. چــرا؟ چــون آنهــا ســینما نمی شناســند؟ اتفاقــًا آنهــا 
ســینما را می شناســند و تعریف کاملی از ســینما دارند. ســینما هم هنر اســت، 
هم صنعت اســت، هم رســانه اســت. ارزش رســانه ای ســینما را هم می دانند. 
کارگردانــی  کشــور آنهــا بــه چنیــن فضاســازی نیــاز دارد.  در آن مقطــع، جامعــه و 
کار را انجــام می دهــد و مــورد  اســتقبال منتقدین  حرفــه ای پیــدا می شــود و آن 
و تحلیل گــران هــم قــرار می گیــرد و آن را در طــراز رده یــک ســینمای هالیــوود هم 
گــر بخواهنــد بــا معیارهــای صنعتــی و معیارهــای  کــه ا قــرار می دهنــد. بــا ایــن 

هنــری نــگاه بکننــد، مطمئنــًا در آن طــراز قــرار نمی گیــرد. 
کــه راجــع بــه ارزش فرم در ســینمای  می خواهــم ایــن را بگویــم در ایــن ســالیانی 
ایــران بحــث شــده، چقــدر بــه ســرگرم کنندگی فیلم هــا انجامیــده؟ چقــدر بــه 
کار  کــرده؟ پــس معلــوم اســت یــک جــای  کمــک  جذابیــت فیلم هــای ایرانــی 
گر بحث جذابیت ســینمایی و فیلمنامه و جذابیت دراماتیک  مشــکل دارد. ا
گــر موضــوع و ســوژه اهمیــت نــدارد چرا ســینمای کشــور را تعطیل  اســت، پــس ا

نمی کنیــد. 
مغالطه در این اســت که بگوییم این شــرط کافی اســت، نه شــرط الزم. شــرط 
کــه شــما بــا جامعــه خــود ممــاس باشــی. بــروی در دل تاریــخ  کافــی ایــن اســت 
خــودت، فرهنــگ خــودت، جامعــه خــودت، داشــته های جامعــه خــودت را به 

رخ بکشــی. قهرمان هــای خــودت را بــه رخ بکشــی. 
کــه در پنجاه ســال گذشــته پر قهرمان ترین جامعــه در کل ملل  جامعــه ایرانــی 
گهــان در یــک دوره ده بیســت ســاله در آن بحــث ســینمای  جهــان اســت، نا
ــود.  ــرح می ش ــان مط ــدون قهرم ــینمای ب ــود. س ــرح می ش ــان مط ــد قهرم ض
کــه در فــراز تاریــخ خــودش قــرار دارد و در واقعیــت زندگــی اجتماعــی  جامعــه ای 
و سیاســی و تاریخــی خــودش الاقــل ده هــا هــزار قهرمــان درجــه یــک دراماتیــک 
گهــان بحــث در می گیــرد و می آیند و می گویند بیایید همین ســینمای  دارد، نا

روشــنفکری بی قهرمــان و ضــد قهرمــان را ادامــه بدهیــم. 
ــر ســینما از ایــن همــه  گ ــه زده. ا ــه ســینمای مــا ضرب ــه ب ک ــی اســت  اینهــا نکات
کــه بــه خصــوص در ایــن پنجــاه ســال اخیــر، از آغــاز نهضت  ظرفیــت دراماتیکــی 
گرفتــه، رو برگردانــد  حضــرت امــام و انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس شــکل 
ــد  ــه عاقمنــد اســت بدان ک خــودش را از یــک مخاطــب میلیــاردی در جهــان 
کــی اســت و ایــران چــی اســت؟ چــرا دنیــا ایــن قــدر راجــع بــه آنهــا تبلیــغ  ایــران 
کــه از دیوار النه جاسوســی  می کننــد؟ چه کســانی بودند 
کــه ســال ها در مقابــل  کســانی بودنــد  ــاال رفتنــد؟ چــه  ب
کــه بشــنود.  صــدام ایســتادند؟ و ... . دنیــا عطــش دارد 
کنیــد.  بایکــوت  را  ایــن موضوعــات  بیاییــد  گــر شــما  ا
سانســور بکنیــد و بــه ســمتش نرویــد، ظرفیــت ســینما را 
کرده ایــد.  از یــک مخاطــب میلیــاردی در جهــان محــروم 
کــه  کارگردان هــا از مثالــی  اتفاقــًا حضــرت آقــا در دیــدار بــا 
گفتنــد.  »برویــد زندگــی  کردنــد و  گفتــه بــودم یــاد  مــن 
اوســتا  بســازید«.  را  برونســی  عبدالحســین  اوســتا 
کــه در دفــاع  کارگــر بنــا اســت  عبدالحســین برونســی یــک 
مقــدس بــه فرماندهــی تیــپ می رســد. مــن  گفتــه بــودم 
کــه دربــارۀ ایشــان  کوشــک  ک هــای نــرم  کتــاب خا گــر  ا
ــود، همــه او  ــر آن را یــک رمان نویــس نوشــته ب گ اســت. ا
کتــری  را تحســین می کردیــم. می گفتیــم عجــب شــخصیتی آفریــده. عجــب کارا
کــه در داســتانش گذاشــته به یک  کارگــر بنــا را در ماجراهایــی  کــرده. یــک  خلــق 
کــه ایــن شــخصیت در واقعیــت جامعــه  کــرده. در حالــی  فرمانــده تیــپ تبدیــل 

ــتند.  ــل او هس ــا مث ــا و هزاره ــور دارد و صده ــی حض ایران
امــروز در  مــا  کــه  رســیده ام. مشــکلی  آن  بــه  مــن  کــه  اســت  ایــده ای  ایــن 
ــه تخیــل هنرمنــد و فیلمســاز مــا از واقعیــت  ک ــم ایــن اســت  جامعه مــان داری

بــه  کــه می خواهیــم  ابتــدا مشــخص کردیــم  از 
ســراغ همــۀ مــردم برویــم. نــه قشــر خاصــی کــه 
آنهــا در  را حرفــه ای می پندارنــد. شــاید  ســینما 
کل جمعیــت ایــران کمتــر از دویســت ســیصد هــزار 
نفــر باشــند. اآلن اگــر فیلمــی را دویســت ســیصد 
هــزار نفــر ببیننــد، تیتــر می زننــد ورود بــه باشــگاه 
جمعیــت  از  پایینــی  درصــد  بــا  و  میلیاردی هــا. 
فیلــم  ایــن  انــگار  کــه  می شــود  ایجــاد  توهمــی 

مخاطبــان پــر شــماری دارد. 
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جامعــه ایرانــی عقــب مانــده اســت. یعنــی مــا در واقعیت مــان قهرمان هایــی 
گــر فیلمنامه نویــس مــا بخواهــد چنیــن قهرمانانــی را در تخیــل  کــه ا داریــم 
خــودش خلــق بکنــد بایــد خیلــی زحمــت بکشــد. در حالی که مــا با یک چنین 
ــار ســینمایی مواجــه  ــرای خلــق آث ــرای مایه هــای دراماتیــک ب وفــور نعمتــی ب

هســتیم، متأســفانه خیلــی بی اعتنــا شــده ایم. 
گــر بنــده حزب اللهــی هــم نباشــم. مثــًا متدیــن هــم نباشــم. عــرق ملــی هــم  ا
کاســه بشــقاب می فروختــه.  ــان  کنــار خیاب ــه  ک نداشــته باشــم. آدمــی باشــم 
گــر مــن نــه دغدغــه ایدئولوژیــک  بعــد آمــده رئیــس جمهــور مملکتــی شــده. ا
داشــته باشــم و نــه دغدغــه ملــی، فقــط دغدغــه ســینما داشــته باشــم، بایــد 
کنــار خیابــان  کــه  کســی  از ایــن ســوژه اســتقبال بکنــم. عجــب ســوژه ای. یــک 
کاســه بشــقاب می فروختــه، بــه ریاســت جمهــوری یــک کشــور رســیده. شــهید 
ــودش  ــام وج ــد. تم ــرور ش ــش ت ــال پی ــار س ــی و چه ــی. او س ــی رجای محمدعل
کنــون یــک اثــر ســینمایی  در راه ایــن ملــت ســوخت و بــه شــهادت رســید. تــا 
کــه ســر تــا پایــش دولتــی اســت.  راجــع بــه ایشــان ســاخته نشــده. در ســینمایی 
شــاید تــا حــاال هزارهــا میلیــارد تومــان خــرج ایــن ســینما شــده. ایــن یک ســوژه 
ــی و اعتقــادی یــک  دراماتیــک اســت. اصــًا جــدا از بحث هــای سیاســی و مل
ســوژه دراماتیــک اســت. چــرا ایــن ســینما بــه ســمت ایــن ســوژه و ده هــا ســوژه 
ــزرگ اســطوره ای  ــادر مهــدوی، قهرمــان ب مشــابه ایــن نرفتــه اســت. شــهید ن
کــه در نبــرد بــا آمریکایی هــا حماســه های  ملــت ایــران، بچــه خورمــوج بوشــهر 
گــر نــادر مهــدوی مــال  بزرگــی آفریــده. آبــروی یــک ابرقــدرت را در جهــان بــرد. ا
کمونیســت ها بــود، امــروز بــه انــدازه چه گــوارا در دنیا مشــهور بــود. عکس هایش 
از فیلیپیــن تــا ونزوئــا روی در و دیــوار بــود. خیلــی آدم فتوژنیکــی هــم هســت. 
فیلم هــای زیــادی هــم از او موجــود اســت ولــی هنوز بیســت و چند ســال بعــد از 

کــم می شناســند.  شــهادتش حتــی در منطقــۀ خــودش او را 
یکــی دیگــر از مشــکات ســینمای مــا، بحــث ماجــرا و درام اســت. تــا دلتــان 
بخواهــد در ایــن چهــل پنجــاه ســال اخیــر ماجــرا داریــم. شــخصیت و قهرمــان 
کــه بــه اصطــاح فیــت ســینما اســت. می خواهــم بگویــم ســینمای مــا  داریــم 

دغدغــه  امــروز  می کنــد  کــه  ادعاهایــی  همــه  علیرغــم 
گــر در ســینمای مــا دغدغــه ســینما وجود  ســینما نــدارد. ا
داشــت و نگاه هــای ایدئولوژیــک روشــنفکرانه یــک نــگاه 
کســی بخواهــد بــه  کــه هــر  کــم نمی کــرد  سانســورچی را حا
گفتــن  ســراغ ایــن ســوژه ها بــرود، مــا حــرف بســیاری بــرای 

داشــتیم.
وقتی آقای حاتمی کیا فیلم آژانس شیشــه ای را ســاخت. 
کشــور بــا ایشــان مصاحبــه  یکــی از روزنامه هــای پــر تیــراژ 
کــرد. اولیــن ســؤالش ایــن بــود. آقــای حاتمی کیــا، چــرا 
شــما از هنــر دور شــده اید؟ و بــه موضوعاتــی مثــل عدالــت 

می پردازیــد؟ اولیــن ســؤال روزنامــه پــر تیــراژ کشــور، اثــری مثل آژانس شیشــه ای 
کــه از آن صحبــت می کنــم ایــن  را متهــم بــه بی هنــری می کنــد. سانســوری 
کــه تشــویق بکنیــم. مــا  اســت. مــا فضــا ســازی منفــی می کنیــم. بــه جــای ایــن 
بورکینافاســو نیســتیم. ما که شارجه نیستیم. ما کشــوری هستیم با این همه 
قهرمــان، بــا ایــن همــه تاریــخ، بــا این همه موضوع و ... . ســینما بایــد برود اینها 
کــه در ایــن  را بســازد و بــه مــردم نشــان بدهــد. در برابــر واقعیت هــای درخشــانی 
جامعــه وجــود دارد آیینگــی بکنــد.  باید خدمتی که انقاب اســامی به ســینما 
کــه وارد ایــران شــد  کنیــم. امــام در دوازده بهمــن در اولیــن روزی  کــرد را تبییــن 
کــه آن  فرمــود »مــا بــا ســینما مخالــف نیســتیم. بــا فحشــا مخالفیــم.« در حالــی 
جملــه بــرای خیلی هــا عجیــب بــود ولــی امــام بــه ســینما مشــروعیت بخشــید و 

کــه ســینما ظرفیــت داشــت برنگشــت.  کــرد ولــی ایــن بــه میزانــی  فضــا ایجــاد 
کــه ما امروز در ســینمایمان داریم ظرفیت خوبی اســت. این همه  امــا ظرفیتــی 

کارگــردان، ایــن همــه بازیگــران خــوب، ایــن همــه کادر فنی درجــه یک که گاهی 
کشــورهای دیگــر می آینــد و اینهــا را می دزدنــد و می برنــد. مــا از جهــت تــوان  از 
کشــور اول دنیا هســتیم ولی متاســفانه  ارائه آثار ســینمایی اآلن جزو ده دوازده  

مــا حتــی طبیعــت ایــران را هم در ســینمای ایــران نمی بینیم. 
ــه هــم پیوســته نیســت. اصــل اول ایــن اســت  ُکّل ب ســینمای فعلــی مــا یــک 
کــه بایــد ظرفیــت فنــی ســینمای ایــران را قــدر دانســت. چــرا از ایــن پتانســیل 
بــه نحــو احســن اســتفاده نمی شــود؟ چــرا مــا منطقــه را تســخیر نکرده ایــم. چــرا 
کســتان و افغانســتان تا تاجیکســتان و تا عراق و تا آذربایجان  فیلم های ما از پا
گــر رویکردهــا تصحیــح شــود و مــا از نــگاه شــهر فرنگــی فاصلــه  و تــا لبنــان نرفتــه؟ ا
بگیریــم. خیلــی بــه نفــع مــا اســت. گاهــی در ســال صدتا فیلم در کشــور ســاخته 
کــه می شــماری  ــد، بعــد وقتــی  می شــود. اســم آن را ســینمای ایــران می گذارن

می بینــی نــود تــا فیلــم مربــوط بــه میــدان ولیعصــر بــه بــاال اســت. 
ایــن شناســنامه جعلــی اســت. اســم واقعــی آن را بایــد ســینمای شــمال تهــران 
کــرد و عــرب و بلــوچ و  گذاشــت، نــه ســینمای ایــران. ایــران اقــوام مختلــف دارد. 
تــرک و لــر، ایــن همــه ایــن رنگین کمــان اقــوام و اقالیــم ایرانــی چرا در ســینمای ما 
دیــده نمی شــود ایــن همــه النــگ شــات های زیبــا در ایــران هســت. مــا چندتــا 
کــه از لحاظ طبیعت و جذابیت های بصــری این همه  کشــور مثــل ایــران داریــم 
کــوه داریم. کویــر داریم.  متنــوع باشــد. مــا دریــا داریــم. رود داریم. جنگل داریم. 
در دنیــا چندتــا کشــور داریــم کــه همه اینها را جمع کرده باشــد. ســینمای ایران 
بایــد بــه اینهــا فکــر بکنــد. ایــن چشــم اندازها را ببینــد. یــک ســینمای خیلــی 
محــدود روشــنفکری کــه از ایــن اتاق آپارتمــان در بیاید و به آن اتاق بــرود و از این 
خیابــان شــمال تهــران بــه خیابــان مرکــز تهــران بــرود. اســم آن را هــم ســینمای 

ایــران بگذاریــم. درســت نیســت. 
گــر ســینمای ایــران می خواهــد ســینما باشــد، هــر چــه ایرانی تــر باشــد ســینماتر  ا

اســت. 
مــا در یــک جامعــه انقابــی بــه ســر می بریــم. دولــت شــاه کــه نیســت. شاهنشــاه 
ــان ایــن ملــت جــان  ــه نیســت. ده هــا هــزار نفــر از بهتریــن جوان ک آریامهــر هــم 
انقــاب  ایــن  آرمان هــای  فــدای  را  خودشــان 
کردنــد. مگــر شــما می توانیــد تفکیــک بکنیــد. 
از فــان جشــنواره. هنرمنــد مــا می آیــد افتخــار 
گرفتــم. شــوالیه  کــه مــن نشــان شــوالیه  می کنــد 
کیســت؟ برویــد شــوالیه را در ویکی پدیــا بخوانیــد 
که شــوالیه یعنی چه؟ در جنگ های اســتعماری 
کــه می رفتنــد بدتریــن جنایت ها  فرانســه کســانی 
بــوده.  شــوالیه  اسمشــان  می دادنــد،  انجــام  را 
کــه نشــان  بعــد افتخــار هنرمنــد ایرانــی ایــن باشــد 
گــر ســفارش نیســت؟ پــس  گرفتــه. ایــن ا شــوالیه 
َکــن ســفارش نمی دهــد؟ برلیــن ســفارش نمی دهد؟ اینها سفارشــی  چیســت؟ 

نیســتند؟ 
بســیاری از ایــن فیلم هــا می گوینــد ســفارش از همــه دولت ها پذیرفته اســت، اال 
گرفتــه اســت. از دولــت آلمــان می شــود ســفارش  کــه از مــردم ایــران رأی  دولتــی 
گرفت. ســفارش از همه، غیر از ملت  گرفت. از دولت فرانســه می شــود ســفارش 
خــود. ســفارش از پــدر ســه شــهید، از مــادر دو شــهید، شــما ایــن ســفارش را رد 

می کنیــد؟ 
کــه در افتتاحیــه عمــار بــه مــا افتخــار دادنــد  همیــن مــادر شــهیدان خالقی پــور 
کردنــد. صحبت هــای ایشــان را ببینیــد. ایشــان حــق نــدارد  و آمدنــد ســخنرانی 
گر مــا در میــان بگــذارد؟ از ایــن بــوی  مطالبــات خــودش را بــا هنرمنــد و ســینما
ــرده  ک ــم شــما  ــد خــودش را تقدی ــه ســه تا فرزن ک کســی  ســفارش خواهــد آمــد؟ 
کــه امنیــت و هویــت شــما حفــظ بشــود. تاریــخ شــما حفــظ بشــود. او حــق 

از  گرفــت.  ســفارش  می شــود  آلمــان  دولــت  از 
گرفــت.  ســفارش  می شــود  فرانســه  دولــت 
ــر از ملــت خــود. ســفارش از  ســفارش از همــه، غی
پــدر ســه شــهید، از مــادر دو شــهید، شــما ایــن 

می کنیــد؟ رد  را  ســفارش 
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ــا  ــه م ک ــن  ــم ای ــه اس ــه ب ک ــن  ــذارد؟ ای ــان بگ ــه ای را در می ــما مطالب ــا ش ــدارد ب ن
ســفارش نمی پذیریــم از دیالــوگ بــا جامعــه خودمــان فرار کنیــم. ســفارش از کی 

نمی پذیــری؟ 
کنیــد، بی بی ســی یــک بنــگاه معظم رســانه ای اســت، دولتی هم هســت  نــگاه 
و صددرصــد ســفارش پذیر از دولــت ملکــه بریتانیــا. آنهــا بــرای پــازل جهانــی ای 
کردنــد، بــرای خودشــان جایگاهی قائل هســتند.  کــه بــرای خودشــان طراحــی 
از ایــران هــم نیــرو می گیرند و در ســنگر رســانه ای خودشــان می  برند و می گویند 

کنید.  شــما این هــدف را پیگیــری 
گونــه بــه وجــود می آیــد؟ اینهــا واقعــًا بــا سیســتم های  شــبکۀ من وتــو چــه 
کانــی حمایتــش  راهبردهــای  یــک ســری  یــا  بــه وجــود می آینــد  تجــاری 
کــه  می کنــد. نمی توانیــم مثــل کبــک ســرمان را زیــر بــرف بکنیــم مدعــی باشــیم 
ــازه در فضــای اینترنتــی و فضــای ماهواره هــا  می بینیــم. هــر روز یــک شــبکه ت
شــکل می گیــرد. بــا اهــداف مشــخص صددرصد سیاســی. بعــد ما همه اینهــا را 
کنــار بگذاریــم و بگوییــم نــه. دولــت جمهــوری اســامی نبایــد ورود بکنــد. نظام 
کار  کــه علیــه او بــه  جمهــوری اســامی در برابــر ایــن همــه راهبردهــای فرهنگــی 
گرفتــه می شــود، بایــد رهــا کنــد. اصــًا هیــچ اندیشــه  و راهبردی نداشــته باشــد. 

نمی دانــم ایــن چــه مبنــای منطقــی  دارد. 
دولــت بایــد راهبــرد داشــته باشــد. راهبــرد هــم این نیســت که پول خــرج بکند. 
کــه می شــود بــه مراتــب بیشــتر از تزریــق بودجــه  گاهــی اوقــات فضاســازی هایی 
اســت و می توانــد در شــکل گیری یــک ســری از جریانــات مؤثــر باشــد. دولــت 
کــه ده هــا هــزار نفــر از پــدران و  جمهــوری اســامی بایــد دغدغــه داشــته باشــد 
مــادران شــهدا از دنیــا می رونــد و یــک قــاب تصویــر از اینهــا وجــود نــدارد. نیــم 
ســاعت صحبــت بــا اینهــا وجــود نــدارد. نســل های بعــد اینهــا را از ما بازخواســت 

کــرد.  خواهنــد 
رئیــس جمهــور کشــور اســامی ایــران بایــد دغدغــه داشــته باشــد کــه چرا تــا حاال 
راجــع بــه شــهید رجایــی فیلمــی ســاخته نشــده. بایــد ســرمایه گذاری بکنــد و 

کــه چــرا ایــن اتفــاق نیفتــاده.  فیلــم بســازد. بایــد آسیب شناســی بکنــد 
یکــی از مهم تریــن عرصه هــا نقــد اجتماعــی اســت. فیلــم آژانــس شیشــه ای 
کــه همــه چــی خــوب اســت و مــن خوشــبختم. همــه چیــز جامعــه  نمی گویــد 

ســر جایــش اســت. یــک فیلــم صددرصــد منتقــد و معتــرض اســت و در عیــن 
حــال یــک فیلــم صددرصــد وفــادار بــه نظــام خــودش و مردم خــودش اســت. ما 
کــه صریح تریــن نقدهــا  می توانیــم از ایــن نمونه هــا ده هــا نمونــه داشــته باشــیم 
کــه الگویــش در  را بکنــد و در عیــن حــال یــک چارچوبــی را نگــه دارد. همچنــان 
کــه  ــه اســت  گون ــکا ایــن  ــکا هــم وجــود دارد. مگــر ســینمای انتقــادی آمری آمری

زیــرآب همــه چــی را بزنــد. 
گر بن بســت.  ما به ســینمایی نیاز داریم که طرح مســأله کند، نه ســینمای القا

فیلم های ما حتمًا باید طرح مســأله بکنند. 
بنابرایــن ســینمای نقــد اجتماعــی حتمــًا یکــی از ژانرهــای اصلــی ســینمای 
کــه در طــول ســالیان نمونه هــای متعــددش  کمــا ایــن  انقــاب اســامی اســت. 

را هــم داشــتیم.  
گر از منظر گسترش ظرفیت های تماشا در کشور نگاه بکنیم، آوردۀ جشنوارۀ  ا
گــر  مردمــی فیلــم عمــار بــرای ســینمای ایــران خیلــی آوردۀ خوبــی بــوده. یعنــی ا
کــه بچه هــای مخلــص و باانگیــزه و پــر انــرژی در  کرانــی را  همیــن چنــد هــزار ا
گــر یــک دســتگاه دولتــی می خواســت  کرده انــد، ا کشــور ایجــاد  اســتان های 
ایــن را اجــرا بکنــد بایــد میلیاردهــا تومــان بودجــه خــرج می کــرد. امــا  ایــن جــا 

کار آمــده.  ــای  ــه پ ــا یــک انگیزه هــای مخلصان ظرفیت هــای مردمــی ب
کــه تمنــای غربــی شــدن  طبقــه متوســط تعبیــری از یــک طبقــه نوکیســه اســت 
دارد. او در جامعــه ایــران یــک اقلیتــی را بــه خــودش اختصــاص داده. البتــه بــا 
کثریــت تبدیــل بشــود. ایــن اقلیــت یــک  کــه بــه ا پمپــاژ رســانه ای تــاش می کنــد 
گــر ســینما بخواهــد آن را بــاز بتابانــد، افســردگی را دامن  اقلیــت افســرده اســت و ا
کرد. خواهد زد و حتی به نظرم این در رشــد ســینما هم اختال ایجاد خواهد 
کنیــم، از آژانــس شیشــه ای تــا بوتیــک تــا قّاده هــای طــا تــا نیــاز تــا  مــا بایــد فکــر 
بازمانــده. مــا نمونه هــای متعــددی در ژانرهــای مختلــف خانوادگی، عاشــقانه، 
کــه هــم ســینما هســتند و هــم ایرانــی و هــم پــر مخاطــب  پلیســی و ... داریــم 

هستند. 

 ســخنان  مســئول شــورای سیاســت گذاری جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار در برنامــه
شــهر فرنــگ شــبکه خبــر

گفتار
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روند دســتیابی ایده و طرحی پوســترهای جشــنواره عمار به چه شــکل  ▐
اســت؟ مقــداری در ایــن زمینــه توضیح دهید؟ 

فرآینــد طراحــی پوســتر از ایــده شــروع میشــود، یعنــی پــس از ســفارش موضــوع، 
حــول آن موضــوع یــک ایــده پــردازی صــورت گرفتــه و نشــانه هــای الزم بــرای آن 
موضوع شناســایی میشــود و با تلفیق نشــانه ها یک کشــف تصویری به وجود 

میآیــد و آن تبدیــل بــه پوســتر می شــود.
کــه وجــود داشــت یعنــی از جشــنواره  در مــورد جشــنواره عمــار عمــده نکتــه ای 
کــردم بحــث مردمــی بــودن پوســترها بــود و هدفمــان  کار  کــه مــن  دوره ســوم 
کــه غالبــًا  کــه وارد فضایــی متفــاوت از دیگــر جشــنواره هــا شــویم؛ چــرا  ایــن بــود 
کار میشــود در جشــنواره هــا عمومــًا مخاطبهــای خــاص دارد  کــه  پوســترهایی 
یعنــی روشــنفکر پســند اســت بــه واســطه اینکــه آدم معمولــی شــاید خیلــی از 
کــه ایــن یــک  دیدنــش بــه وجــد نیایــد یــا شــاید اصــًا متوجــه نشــود، یــا نفهمــد 
کــه مــا  کار هنــری بــه حســاب میآیــد، لــذا هدفــی  چیــز خــاص اســت یــا مثــًا یــک 
کارهــا یــک مقــدار  کــه تــا حــد امــکان از آن فضــای قالــب بقیــه  داشــتیم ایــن بــود 
فاصلــه بگیریــم ایــن خــودش مخصوصــًا در دورههــای اول یــک مقــدار فهمــش 

کــه نمیدانســتیم چــه برخــوردی بایــد  بــرای خــود مــن حداقــل ســخت بــود چرا
بــا قضیــه بکنیم، کارهای بســیاری به عنــوان نمونه طراحــی کردیم، مخصوصًا 
کار بــه عنــوان  کار اصلــی برســیم مــا بیســت  کــه بــه  کــه قبــل از ایــن  در دوره ســوم 

نمونــه انجــام دادیــم. 
کــه چــه نشــانه هایــی در پوســترهایمان  مــدام ایــن مســئله مطــرح مــی شــد 
بیاوریــم کــه نشــان دهــد آنچــه مــی بینیــد پارهــای از زندگی مــردم اســت تا اینکه 
کــه اوایــل انقــاب میکردنــد یــک نمونــه  کارهایــی  ــا الهــام از  کارهــا ب در یکــی از 
کاهگلــی بــود  کــه روی زمیــن یــک دیــوار  کردیــم، یــک دیــوار نوشــتهای  طراحــی 

کلیشــه شــده بــود. کــه عنــوان جشــنواره بــا اســپری روی دیــوار 
کــه از چنــد جهــت قابــل توجــه بــود اواًل  کار دوره ســوم شــد   ایــن پایــه و اســاس 
کردن به آن، مفهوم انقابی  اینکه یک عقبه انقابی پشتش بود یعنی با نگاه 
بــودن خــود بــه خــود اســتخراج میشــد، بــه دلیل ایــن که دیــوار به عنوان رســانه 
مــردم دوران انقــاب اســتفاده میشــد و شعارنویســی هایــی که مــردم انجام می 
دادنــد، عمومــًا روی دیــوار بــود. حــاال مثــًا شــب نامههــا و اعامیههایــی کــه بود 

خــودش رســانه بــود ولــی در دسترســترین رســانه، رســانه دیــوار بود. 

طراح پوسترهای ادوار عمار می گوید

پوسترهای مردمی؛ از ایده تا اجرا
رســول خســروبیگی متولــد 1362 دانــش آموختــه روابــط بیــن الملل از دانشــگاه امام صــادق)ع( 
اســت. او از ســال 82 کار طراحی و گرافیک را از بســیج دانشــجویی دانشــگاه امام صادق)ع( آغاز 
کــرد و پــس از آن بــه اســتخدام روزنامــه رســالت بــه عنــوان کاریکارتوریســت در آمــد. وی ســمت 
هایــی از جملــه مدیــر هنــری مرکــز ســوره و ســازمان بــورس را در کارنامــه داشــته و هــم اکنــون نیــز 

مدیــر هنــری دفتــر مطالعــات جبهــه فرهنگی انقالب اســالمی اســت.

گفتوگو
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ایــن رســانه را مــا در قالــب یــک پوســتر بازســازی کردیــم و در نمونــه هــای بعــدی 
کردیــم دیوارهــای جذابتــر بــا رنگهــای بهتــر پیــدا  کردیــم و ســعی  ایــن را اصــاح 
ــی  ــانه انقاب ــن رس ــم در همی ــردم را ه ــره م ــی روزم ــی از زندگ ــد بخش ــم و بع کنی
کــه مــا بــه طــور معمــول و  کردیــم  دخالــت دادیــم یعنــی از برچســب هــا اســتفاده 
کنیــم و صرفــًا  کردیــم آن جنبــه مردمــی را تقویــت  روزانــه روی دیوارهــا و ســعی 

یــک چیــز نوســتالژیک دوران انقــاب نباشــد.
کنیــم و آن  کردیــم از نشــانه هــای دیگــر نیــز اســتفاده  پــس از ایــن مرحلــه ســعی 
فضا را یک مقدار مردمیتر کنیم اینکه مثًا آدمهای معمولی را در قصههایمان 
حاضــر کنیــم، بــه طور مثال یک پســرکی از گوشــه دیــوار دارد رد میشــود یا اینکه 
کنــار دیــوار ایســتادند؛ حــاال توانســتیم خروجیهــای مختلــف از ایــن  چنــد نفــر 
قالــب و از ایــن ایــده بگیریــم و در نهایــت همــه ایــن هــا تبدیــل شــد بــه پوســتر 

جشــنواره ســوم.
کنیــم فضاهــا را عــوض  کردیــم در ســالهای بعــد تقویــت   ایــن ایــده هــا را ســعی 
کردیــم تمــام اینهــا در ارتبــاط  کنیــم و ســعی  کنیــم و فضاهــای جدیدتــر اضافــه 
مســتقیم بــا زندگــی خــود مــردم باشــد؛ مثــًا دردورههــای بعــدی از یــک فضــای 
که تبلور یک  کردیم و به ایســتگاه اتوبوس آمدیم جایی  مردمی دیگر اســتفاده 
جمعیــت مردمــی اســت از همــه قشــر آدمــی ممکــن اســت در ایســتگاه اتوبــوس 
کارگــر ســاده، دانشــجو، یــک روحانــی، زن، بچــه، پیــرزن،  بایســتند، از یــک 
پیرمرد؛ میشــد همه اقشــار جامعه را در قالب مســافرین که منتظر ســوار شــدن 
کار را  بــه اتوبــوس هســتند در پوســترمان بیاوریــم و ایــن وجهــه مردمــی بــودن 
تقویــت میکــرد. بعــد مــا دوبــاره در کنار همین باز همان رســانه دیوار را داشــتیم 

کردیــم.  کــرده بودیــم بــاز همانطــوری پیــاده  کــه در دوره قبــل  کارهایــی  و 
کــه  کــه از جشــنواره عمــار انجــام میدادیــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم  در تحلیلــی 
کران هــم داریم، مثًا مســاجد،  غ از تبلیغــات محیطــی ما یک محیطهــای ا فــار
کــران  کــه فیلمهــای جشــنواره را در آن ا یــا مثــًا مــدارس، یــا جاهــای مختلــف 
میکننــد میتوانســت موضــوع پوســتر مــا باشــد، از بعضیهــا هــم در دورههــای 
مختلف چه در پوســترهای اصلی جشــنواره و در پوســترهای فرعی از فراخوان 
کردیــم؛ مثــًا در یــک دوره مســجد بــه عنــوان فضــای  کارهــای دیگــر اســتفاده  و 
کــران مردمــی ســوژه پوســترمان شــد یــا مثــًا در فراخــوان امســال دوبــاره بدنــه  ا
کردیــم خاصــه عمــده  اتوبــوس را بــه عنــوان محــل تبلیــغ جشــنواره اســتفاده 
اهتمــام مــا کشــف فضاهــای مردمی و رســانه مردمی بــوده که در قالــب کارهای 

مــان دیــده مــی شــود. 

امســال تغییراتی اساســی در طراحی پوســتر جشــنواره اعمال کردید که  ▐
بــه عنــوان مثــال کادر پوســتر جشــنواره را از حالــت افقــی بــه قالــب عمــودی 

طراحــی کردیــد؛ دلیــل ایــن تغییــرات چــه بود اســت؟ 
کــه کادر افقــی  کادرهــای مــا در پوســترهای ســال هــای گذشــته افقــی بــوده، چرا
کادر آرام و مایــم اســت و بــا فضــا و روایــت مــان نیــز در آن پوســترها در یــک  یــک 
مســیر بــود؛ چــرا کــه مــی خواســتیم، یــک فضــای آرام از یــک محیــط مردمــی کــه 
کادر هــا  کنیــم و در آن فضــا هــر چــه  اطاعیــه در آن نصــب شــده اســت طراحــی 
افقیتــر مــی بــود، تأثیرگــذاری بیشــتری در ترســیم فضــای شــاعرانه و آرام ایفــا می 

کرد.
کردیــم  کادر عمــودی اســتفاده  رویکــرد امســال مــا یــک مقــدار متفــاوت بــود و از 
کــه مــا میخواســتیم در یــک ســیر  کار بیفزاییــم، علــت هــم ایــن بــود  تــا بــه تیــزی 

کنیــم. ســریع یــک رونــد تاریــخ را روایــت 
رونــدی حداقــل صــد ســاله یــا حتــی بیشــتر از آن که بــا جنبش مشــروطه و میرزا 
کوچک خان جنگلی، آغاز و در ادامه انقاب اســامی، تســخیر النه جاسوســی، 
دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس، انتخابــات، حماســه 9 دی، دســتیابی بــه 

گــذارد. صنعــت هســته ای و بحــث مدافعــان حــرم را بــه نمایــش می 

مــی خواســتیم یــک ســیر تاریخــی صــد ســاله را بــا یک ســرعتی منتقل کنیــم لذا 
کادر را عمــودی کردیــم اینهــا را فریــم بــه فریــم از گذشــته تــا حال از پاییــن کادر به 
بــاال روایــت کردیــم و شــد، از کادر افقــی بــه کادر عمــودی منتقــل شــدیم که این 

کادر مــا بود. علــت عمــودی شــدن 
 امــا اینکــه چــرا از یــک فضــای عمومــی وارد یــک فضای خصوصیتر شــدیم علت 
کــه جشــنواره عمــار  کــه مــا امســال یکــی از مــواردی  داشــت، علتــش ایــن بــود 
کمــک بــه مدافعــان حــرم و پویــش مردمــی ننــه  کــرد، بحــث  بــر روی آن تمرکــز 
ــذا مــا از فضــای عمومــی و فضــای خــارج از منــزل وارد فضــای  عصمــت بــود، ل
بــرای  مــردم در خانههایشــان، در محافــل جمعیشــان  کــه  داخلــی منــزل 
پشــتیبانی از جنگــی خــارج از مرزهــا کار میکننــد و بــرای همیــن بــه یــک فضــای 
کنیــم و موضــوع  گرمتــر ایجــاد  کردیــم، فضایــی  مادرانهتــری رســیدیم و ســعی 

کنیــم.  اصلــی جشــنواره امســال را پشــتیبانی 

شما َرج زدن تاریخ را هم به مادرها سپردید؟ ▐
کــه انگشــتر فیروزهــای بــه دســتش اســت نمــاد مــام وطــن اســت  ایــن مــادری 
ــو  ــه ردیــف جل ــه یــک بــرش صــد ســاله از تاریــخ را ردیــف ب ک مــادر وطــن ایــران 
آورده اند؛ تلخیها بود، شــیرینیها بود، شکســتها بود، پیروزیها بود و نهایتًا یک 
کــه مــا داریــم میبینیــم و آینــده رو بــه  رونــد رو بــه رشــد و صعــودی اســت طــوری 
پیشــرفتی هــم دارد و هنــوز دارد بافتــه میشــود شــهادت جــوان هــا و پیشــرفت 
هــای علمــی داخــل آن اســت و بــه نوعــی فراز و نشــیب هایــی را با خــود به همراه 

دارد.

بازخوردهایی از پوسترهای طراحی شده این سال ها دیده اید؟ ▐
بازخــورد زیــادی داشــته ایــم بــه خصــوص پوســتر دوره ســوم امــا اظهــار نظــر 
کمــی زود اســت و بایــد ببینیــم چقــدر اســتقبال  دربــاره بازخوردهــای ایــن دوره 
مــی شــود، چــون رســم پوســترهای عمــار ایــن بــوده کــه پــس از تکثیــر و توزیــع در 

گرفتــه اســت. کشــور، برداشــت هــای مختلفــی از آن صــورت  سراســر 
بــه عنــوان مثــال پوســتر دوره ســوم مــا بــه شــدت اینچنین بود مخصوصــًا اینکه 
کران کنندهها  مــا ســعی کردیــم فایــل الیه باز و قابــل ادیت کارمــان را در اختیار ا
قــرار بدهیــم و بــه طــور وســیع توزیع شــد؛ مــن خودم برداشــتهای خیلی جالبی 
ــا  ــق ب ــًا مطاب ــود مث ــده ب ــی ش ــوی و خوب ــای ق کاره ــی  ــدم خیل ــترها دی از پوس
کــرده بودند که  محیــط بومــی خودشــان پوســترهای جشــنواره ســوم بازســازی 
مــواردی از آن در اینترنــت قابــل دیــدن اســت و بعدهــا دیــدم کــه از ایــده دیــوار در 

دیگر جشــنواره اســتفاده شــده اســت.

در رونــد طراحــی و ایــده پــردازی پوســتر بــا چــه کســانی مشــورت می شــد  ▐
و بــه اصطــاح اتــاق فکــری بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده؟ 

باید بگویم که هیچ پوســتری از پوســترهای جشــنواره، به تنهایی توسط بنده 
طراحــی نشــده و همــواره یــک تیــم چنــد نفــری از جملــه آقــای جلیلــی، آقــای 

کردنــد. کار مــی  ملکــی و آقــای بامــروت نــژاد بــر روی آن 
کمــک هــا هــم در مرحلــه طراحــی و هــم در مرحلــه پــرورش از ایــده تــا   ایــن 
گرفــت، و ایــن مراحــل نیــز زمــان بســیاری مــی بــرد و چندیــن  اجــرا صــورت مــی 
کــه  کــرد، بــه عنــوان ایــده اولیــه ایــده ای چنــد خطــی اســت  مرحلــه را طــی مــی 
شــما میتوانیــد بــا ماژیــک روی وایــت بــورد بزنید بعد تا بیاید و تبدیل به پوســتر 
کــه بــا مشــورت بــا آقــای بامــروت  شــود ســه، چهــار نمونــه مختلــف طراحــی شــد 
کار را پیــش بردیــم. بچههــای جشــنواره هــا تیــم خوبــی هســتند و هــم در ایــده 
کــه پیــدا کردنــد موجب شــده کارهــا عمومًا  پــردازی، هــم دیــد تصویــری خوبــی 

کار را پیــش نبــردم.  تیمــی انجــام شــود و هیــچ وقــت فــردی 
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بچــه هــا بــه چیزی که با چشمشــان مــی دیدند اطمینان نداشــتند. آن هایی 
کــه از روبــرو داشــتند مــی آمدنــد، درســت شــبیه خودشــان بودنــد. لبــاس هــای 
گرفتــه بــود. امــا حــاج حســین  کــی و پرچــم ایــران. شــک همــه وجودشــان را  خا
کــه جلوی آن هاســت، لشــکر منافقین  تردیــد نداشــت. مطمئــن بــود لشــکری 
کــه باید هر طور هســت جلویشــان را گرفت. پــای این  اســت. بــه بچــه هــا گفــت 

کرمانشــاه برســد. هــا نباید به 
بــاز هــم باورشــان امــا  ایــن هــا منافقیــن هســتند  کردنــد   رزمندهــا قبــول 
کشــور خودشــان لشــکر  راه  کــه یــک عــده علیــه  نمــی شــد. باورشــان نمــی شــد 
کــه جــاده آســفالت  بیندازنــد. منافقیــن آن قــدر بــه خودشــان مطمئــن بودنــد 
کردنــد  گرفتــه بودنــد و راه افتــاده بودنــد طــرف پایتخــت. ولــی فکــرش را نمــی  را 
کمینشــان نشســته. حســین همدانــی و بچــه هــای لشــکر انصــار  کــه خــدا در 

کردنــد. کــه جلویشــان را ســد  گروهــی بودنــد  الحســین اولیــن 
هشــت ســال قبــل، روز اول جنــگ، حــاج حســین در ســر پــل ذهــاب خــودش 
کــرده بــود. آخریــن تیــر را هــم  اولیــن تیــر را ســمت تانــک هــای عراقــی شــلیک 
گرد ســفیدی روی  خودش ســال 67 به منافقین زد. روز عملیات مرصاد تازه 

موهــای حــاج حســین نشســته بــود.
کار تمام  گر به کرمانشــاه میرســیدند،  منافقیــن راهــی تــا کرمانشــاه نداشــتند. ا

بود.
کــه تــوان داشــتند، راه  کرمانشــاه هــم مــردم بیــکار ننشســتند. آن هایــی  امــا در 
افتادنــد ســمت مــرز تــا جلوی منافقین را ســد کنند. میــان این جمعیت، یک 

مــرد کوچــک هــم بــود.
کــه  کــه روز آخــر جنــگ هــر طــور  مهــدی نــوروزی شــاید کوچکتریــن رزمنــده بــود 

بــود، خــودش را بــه جبهــه رســاند و بــه قــول معــروف بچه جبهــه ای شــد.
کــرده  مهــدی شــش ســاله خــود را پشــت ماشــین اعــزام بــه جبهــه پنهــان 
ــر روی تانــک خاطــره ای شــیرین از آن  بــود و بــه جبهــه رفتــه بــود؛ تصویــر او ب

روزهاســت.
حــاج حســین و مهــدی اسمشــان در عملیــات مرصــاد ثبــت شــد. امــا جــای 
گــردان عمــار بــود.  بعضــی هــا در مرصــاد خالــی بــود. آن هــم جــای بچــه هــای 
کــرده بــود بــرای یــک  گــردان عمــار، مأموریــت پیــدا  یــک هفتــه قبــل از مرصــاد، 

عملیــات.
گــردان عمــار در هــر عملیاتــی، انتقــام خــون شــهدای خــودش در عملیــات 
گــردان  کــه  گرفــت، امــا دو هفتــه قبــل از قطعنامــه عملیاتــی بــود  قبلــی را مــی 
عمــار شــهید زیــاد داد و جنــگ تمــام شــد و نتوانســت انتقــام خون شــهیدانش 

را بگیــرد.
گرفتــن انتقــام خــون شــهدای  عملیــات مرصــاد نیــز تمــام شــد و حســرت 
کــه  گــردان، در دل بچــه هــای عمــار مانــد، امــا هیــچ وقــت فکــرش را نمی کردنــد 
کــه آن زمــان فقــط 2ســال داشــت، ســال هــا بعــد، حســرت  کودکــی  مصطفــی، 

مرصــاد را از دل بچــه هــای عمــار بیــرون بیــاورد. 
جنــگ تمــام شــد، امــا برای حاج حســین، مهدی و مصطفــی تــازه اول راه بود. 

خــدا برایشــان روزهای ســختی را رقــم زده بود.
کــه مــرد میــدان  ســال 88 ســال مأموریــت هــای ســخت بــود. مأموریــت هایــی 
مــی خواســت. زنــگ انتخابات ریاســت جمهوری ســال 88 بــه صدا درآمــد. اما 
ایــن انتخابــات بــا همــه انتخابــات پیــش از آن فرق مــی کرد. انــگار برنامه هایی 

از پیــش طراحــی شــده بود.
اولیــن برنامــه از همــان روز انتخابــات شــروع شــد. یــک عــده از همــان روز 
انتخابــات، قانــون را  زیــر پــا گذاشــتند. زمــان رســمی بــرای تبلیغات تمام شــده 
بــود، ولــی در ســتاد میرحســین موســوی، تلویزیــون مــوج ســوم هنــوز مشــغول 
گرفــت. ایــن مأموریــت  کار غیرقانونــی را مــی  کار بــود. یــک نفــر بایــد جلــوی ایــن 

فقــط از عهــده مهــدی برمــی آمــد. 
مهــدی در ســال هــای بعــد از جنــگ بــرای خــودش پهلوانــی شــده بــود، بــرای 
کــه  مدتــی اســمش بــای جــان قاچاقچی هــا و تروریســت ها شــد، طــوری 
عبدالمالــک ریگــی بــرای ســرش جایــزه گذاشــت. حــاال بایــد مأموریــت ســختی 

را انجــام مــی داد.
ــه  ک ــود  ــی فتنــه عجیــب ب ــرای اهال ــه، آنقــدر ب برچیــدن ســتاد فتنــه در قیطری
گفتنــد لبنانــی هــا بــه  کردنــد و  بــرای فــرار از واقعیــت عکــس مهــدی را منتشــر 
ــاالی عکــس مهــدی هــم نوشــتند »حســین  ــد. ب ــرده ان ک ــه  ســاختمان حمل
منیــف اشــمر«، ســومین بــرادر شــهیدان مهــدی و علــی منیــف اشــمر. از همان 

کــه شــیطنت هــا در راه اســت. روز انتخابــات معلــوم شــد 

مدافعان همیشگی؛ 
از داعش وطنی تا داعش تکفیری
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فتنــه تــازه شــروع شــده بــود. نتایــج انتخابــات اعــام شــد، ولــی بعضــی ها بــه این 
کــف خیابــان هــا را بــرای زدن  نتایــج راضــی نبودنــد. بــه جــای اعتــراض قانونــی، 
حــرف هایشــان انتخــاب کردنــد. اعتــراض هــا یــک روز و دو روز نبــود. هر چنــد روز 
گوشــه شــهر شــلوغ شــده. حــاال نوبــت مأموریــت  کــه یــک  یــک بــار خبــر مــی آمــد 

مصطفی بــود.
مصطفــی جنــگ را ندیــده بــود، ولــی بــا عشــق بچــه هــای جنــگ بــزرگ شــد. 
جشــن  در  تــا  تهــران  آمدنــد  دوســتانش  همــراه  مصطفــی  خــرداد   24 روز 
کــه تمــام شــد، برگشــتند  کننــد. برنامــه  پیــروزی مــردم در انتخابــات شــرکت 
کــه  گذاشــته بودنــد. تــا جایــی  کمیــن  ســمت خانــه. امــا فتنهگــران جلویشــان 
جــا داشــت مصطفــی را بــا چاقــو زدنــد. 35 ضربــه! تــا مــرز شــهادت پیــش رفــت 
کــردن فتنــه  ــور  ک ــرای فتنه هــای ســخت تر نگــه داشــت. بلــه،  امــا خــدا او را ب
کــه بــا  کســی نبــود. ایــن مصطفــی و دوســتانش بودنــد  کار هــر  شــهرک غــرب 
کردنــد و رســانه هــای  کــور  کردنــد مجتمــع ســبحان، چشــم فتنــه را  خامــوش 

بیگانــه مهمتریــن پایــگاه خــود را از دســت دادنــد. 
آشــوبگران دســت بردار نبودنــد. هــر روز برنامــه جدیــدی راه مــی انداختنــد 
و یــک قــدم جلوتــر مــی آمدنــد. شــهر هــر لحظــه ملتهــب بــود. مــردم دیگــر 
آســایش نداشــتند. جانشــان بــه لبشــان رســیده بــود از ایــن همــه بــی حیایی. 
کینــه چند  کــه بغــض و  تهــران شــده بــود جوالنــگاه اراذل و اوبــاش و آدم هایــی 

ســاله از نظــام داشــتند.
حــاال نوبــت مأموریــت حــاج حســین همدانــی بود. مدتــی بود فرماندهی ســپاه 
محمــد رســول اهلل را ســپرده بودنــد بــه حــاج حســین. قــرار بــود بعــد از نیــروی 
انتظامــی، تأمیــن امنیــت پایتخــت بــا حــاج حســین و بســیجی هایــش باشــد.

شــاید ایــن ســخت ترین مأموریــت بچه های بســیج بــود. جلویشــان آدم هایی 
کــه قیافــه شــان شــبیه مــردم عــادی بــود، اما همیــن آدم ها توی شــهر،  بودنــد 
کــرده بودنــد.  کریــز زده بودنــد و جلــوی هم وطن هایشــان جبهــه درســت  خا
ــن  ــد و ای ــده بودن ــگ را ندی ــتند، جن ــد داش ــیج تردی ــای بس ــه ه ــی از بچ بعض
چیزهــا باورشــان نمــی شــد، امــا بــرای حــاج حســین، ماجــرا همــان ماجــرای 

مرصــاد بــود. خــودش بایــد بچــه بســیجی هــا را توجیــه می کــرد.
کار  حــاج حســین معتقــد بــود خیلــی هــا فریــب خــورده انــد، یــک عــده رو بــه 

کننــد. کــه بــا فریــب خــورده هــا صحبــت  گرفتــه بــود 
وقتــی نــه دی مــردم بــه خیابان هــا آمدنــد و حماســه دیگــری در تاریــخ انقــاب 
ــه  ک ــد  ــحال بودن ــدر خوش ــش آنق ــیجی های ــین و بس ــاج حس ــد، ح ــم زدن را رق

گرفتنــد همدیگــر را در آغــوش مــی 
ــد،  ــده بودن گذران ــر  ــه را از س ــای فتن ــی روزه ــدی و مصطف ــین، مه ــاج حس ح
امــا هنــوز روزهــای ســخت تــر در راه بــود. آن هــا مــرد روزهــای ســخت بودنــد.
کــه ایــن بــار پیچیــده تــر از انتخابــات  فتنــه دیگــری بــه پــا شــده بــود. فتنــه ای 
کــرده بودنــد، حــرف هــا و شعارهایشــان  کــه فتنــه را بــه پــا  بــود. آدم هایــی 
کــرده  گرفتــن ایــران دنــدان تیــز  همــان شــعارهای اســام بــود. ایــن بــار بــرای 

بودنــد. ایــن فتنــه مــرد میــدان خــودش را مــی خواســت. 
کــه داوطلبــان ایــن جنــگ هــم، زخــم دیــدگان فتنــه ســال  ــود  جالــب ایــن ب
گذاشــته بــود، مصطفــی هــم  88 بودنــد. مهــدی و حــاج حســین آبرویشــان را 
کســانی مــی خواســتند جلــوی  گــر آن هــا نمــی رفتنــد، چــه  جانــش را. امــا ا
کــه ســال 88 شــعار نــه غــزه نــه  کننــد؟ بــه آن هایــی  داعشــی ها قــد علــم 

ــود؟  ــرده ب ک ــر  ــک را پ ــوش فل گ ــان،  لبنانش
جنــگ جدیــد هــم رزمنــده هایــش را شــناخت. دیگــر حــاج حســین تنهــا 
دیــد.  مــی  را  مهــدی  و  مصطفــی  خــودش  کنــار  نبــود.  میــدان  فرمانــده 
ــد و  ــدی را دی ــه مه ــین ن ــاج حس ــاد، ح ــات مرص ــال 67، روز عملی ــرداد س م
کشــیده بودنــد و هرکــدام  نــه مصطفــی. امــا حــاال مهــدی و مصطفــی قــد 
بــرای خودشــان ســرداری شــده بودنــد. مهــدی شــد شــیر ســامرا و مصطفــی 
گــردان خــودش شــرط  گــردان. مصطفــی امــا بــرای اســم  هــم شــد فرمانــده 

داشــت.
گــردان عمــار رو داشــت و در مــورد زندگــی شــون  مصطفــی عکــس شــهدای 
گــردان عمــار بگیــرد،  کــرده بــود و مــی خواســت انتقــام بچــه هــای  تحقیــق 

گذاشــت. گردانــش را عمــار  بــرای همیــن اســم 
اســتوار  خویــش  عصــر  هــای  فتنــه  در  مصطفــی  و  مهــدی  حســین،  حــاج 
و  اســت  راه  در  هنــوز  فتنه هــا  امــا   نوشــیدند  شــهادت  جــام  و  ایســتادند 

مانــد. خواهنــد  خویــش  مقتــدای  رکاب  در  همچنــان  عماریــون 
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پاسداشتمدافعانحرم

کمــک مستشــاری  ▐ گرفــت بــه کشــور و ملــت ســوریه  چــرا ایــران تصمیــم 
نماید؟

حضــرت آقــا می فرماینــد عمــق اســتراتژی مــا ســوریه اســت. ایــران و ســوریه 
ــه جنــوب لبنــان، منافــع  ــکا و اســرائیل ب ــا هجــوم آمری در ســال 61 هم زمــان ب
مشــترک خود را تعریف کردند. رابطه بین شــیعیان ایران و شامات)فلســطین 
اشــغالی، لبنــان و ســوریه( ریشــه تاریخــی دارد. ایــن منطقــه یــک منطقــه 
کلیــد اتصــال ســه قــاره اروپــا،  مقــدس اســت. از نظــر ژئوپلیتیکــی هــم ســوریه 
کــه امام  آســیا و آفریقاســت. یکــی از اهــداف و آرمان هــای مهــم انقــاب اســامی 
کوتاه مــدت  خمینــی)ره( فرمودنــد، آزادی قــدس اســت. ایــن هــدف، میانــی و 
کرده انــد.   کار ســرمایه گذاری و هزینــه   نیســت. حضــرت امــام)ره( بــرای ایــن 
در ســال های پس از انقاب اســامی، کشــورهای مقاومت یکی پس از دیگری 
کــه جمهــوری  کردنــد و رفتنــد بــه ســمت ســازش. روابطــی  ایــن جبهــه را تــرک 
کــه  کــرده به خصــوص بــا توجــه بــه ظرفیت هایــی  اســامی بــا ســوریه برقــرار 
در حافــظ اســد وجــود داشــته اســت یــک ســرمایه ارزشــمند اســت و اهمیــت 

کنــد.  اســتراتژیک دارد. لــذا الزم بــود از ایــن ســرمایه حفاظــت 

دشمن برای سوریه چه برنامه ای دارد؟ ▐
ــی  ــه خوب کننــد. آمریکایی هــا ب ــود  ــد حــزب بعــث ســوریه را ناب آن هــا نیامده ان
بعــث  حــزب  مثــل  قدرتمنــد  و  منظــم  تشــکیات  یــک  بــدون  فهمیدنــد 
کــرد. حــزب بعــث عــراق بــا ســوریه فــرق می کنــد.  نمی شــود ســوریه را اداره 
کــه در ســوریه هیــچ اتفاقــی  کودتــا شــده امــا 60 ســال اســت  در عــراق بارهــا 
خودشــان  نیامــده  ســوریه  دولــت  نابــودی  شــعار  بــا  هــم  اآلن  نیفتــاده. 
کــردن دســت ایــران، تضعیــف حــزب اهلل و  کوتــاه  می گوینــد آمده ایــم بــرای 
هــدف نهایــی، تأمیــن امنیــت اســرائیل اســت. لــذا آمریکایی هــا در ســوریه 
کردنــد نــه دولــت ســوریه و حــزب بعــث، ســقوط ســوریه  جنــگ را بــا مــا شــروع 
ــم.  ــان بجنگی ــای خودم ــا دشــمن در مرزه ــد ب ــا بای ــه م ک ــود  ــی ب ــه ایــن معن  ب
کلید منطقه اســت. نســبت به عراق، لبنان و یمن، ســوریه در اولویت  ســوریه 
گــر هرکــدام از ایــن کشــورها مشــکلی برایشــان پیــش بیایــد مــا بــه  انــدازه  اســت. ا
کــه مــا در ســوریه  کــرد. بنابرایــن اهدافــی  از دســت دادن ســوریه ضــرر نخواهیــم 
داشــتیم، اهــداف راهبــردی بــوده اســت. بــرای حفــظ دســت آوردهای انقــاب 
اســامی بایــد ورود پیــدا می کردیــم. هیــچ انســان عاقلــی منتظــر نمی نشــیند تــا 
کنــد. ایــن طبیعی اســت  ســرمایه اش در برابــر چشــمانش از بیــن بــرود و او نــگاه 

کــه بــرای حفــظ ســرمایه خــودش اقــدام کنــد. 

ــاری  ▐ ــت مستش ــوریه ماموری ــور س کش ــی در  ــه زمان ــه و از چ ــما چگون ش
کردیــد؟ پیــدا 

کــه مــن را انتخــاب کردند، حــدود 80 درصد ســوریه به دســت گروه های  زمانــی 
کــرده بــود. این کــه  مســلح افتــاده بــود و جیش الحــر 110هــزار نیــرو را ســازماندهی 
کردنــد بایــد از خودشــان بپرســید. وقتــی رفتیــم ســوریه  چــرا بنــده را انتخــاب 
آقــای ســلیمانی مــا را آنجــا معرفــی کردنــد. یکــی دو مــاه فعالیت کردیــم تا اینکه 
کــرد و راه تعامــل بــاز شــد. حــزب بعــث یــک در آهنیــن  کمــک  بــه هرحــال خــدا 
دارد و یــک دیــوار فــوالدی بــه هیچ کــس راه نمی دهــد! شــبیه بــه معجــزه بــود. 

امــروز هــم دولتمــردان و هــم مــردم آنجــا، ایــران را فرشــته نجــات می داننــد. 

شــما در ســوریه با نام ابووهب مشــهور بوده و بســیار محبوب هســتید.  ▐
دلیل این محبوبیت و موفقیت شــما در ســوریه چیســت؟

کــه دو نفرشــان را از لبنــان  کــه بــا ســه نفــر از دوســتان  اواًل مــا در یــک مــاه اول 
چــه  می گفتنــد  نمی دادنــد.  راه  کار  بــرای  می رفتیــم  هرچــه  بودیــم  آورده 
کمکــی شــما می خواهیــد بکنیــد؟ می گفتیــم هیچــی آمدیــم تجربیاتمــان 
ــده  ــان درمان ــی انس ــت. وقت ــم هس ــرور ه ــوریه مغ ــش س ــم. ارت ــال بدهی را انتق
می شــود.  وصــل  ســیم  کــه  آنجاســت  و  مــی آورد  خــدا  بــه  رو   می شــود 
کــه، ســوریه مثــل  ــار هــم می خواســتیم برگردیــم، حضــرت آقــا فرمودنــد  یک ب
کــه خــودش نمی دانــد مریــض اســت، بایــد بــه او بگوییــد  مریضــی می مانــد 
کــه بــرود می گویــد  کــه مریــض اســت. دکتــر نمــی رود، شــما بایــد ببریــدش. دکتــر 
دارو نمی خواهــم، دارو بایــد بنویســید برایــش. نمــی رود دارو را بگیــرد بایــد 
برایــش دارو بگیریــد، دارو را نمی خــورد بایــد دارو را بــه خــوردش بدهیــد و 
کــه بایــد بمانیــم.   بــه آن نظــارت هــم داشــته باشــد. ایــن شــد نســخه مــا 
کاخ هم رســیدند. در آن  کردند و به  حتی در ســال اول یکبار به دمشــق حمله 
کردنــد، حتــی روس هــا. فقــط ما آنجا ماندیــم. آن ها باورشــان  دوران همــه فــرار 
کــه مــا تــا آخریــن لحظــه درکنارشــان هســتیم. ایــن حمایــت صادقانــه بــود  شــد 
ــزد  ــد و امــروز محبوب تریــن ملــت ن کردن ــه مــا اعتمــاد  ــه ب ک و ایــن باعــث شــد 

ســوری ها، ایرانی هــا هســتند. 

نظر شما در خصوص شخص بشاراسد و مدیریت وی چیست؟ ▐
ــار  ــت. بش ــدر اس ــر از پ ــد بهت ــخص بشاراس ــد ش ــراهلل می فرمای ــن نص سیدحس
نســبت بــه پــدرش درک و فهــم بهتــری دارد. نســبت بــه تحــوالت دنیــا اشــراف 
بیشــتری دارد و فضــای امــروز دنیــا را می بینــد. فضای باز سیاســی را قبــول دارد 

بازخوانی آخرین مصاحبه سردار همدانی 

از عاشورای 88 تا کربالی دمشق 
ســردار ســرتیپ پاســدار حســین همدانی در حین انجام ماموریت های مستشــاری در حومه شــهر 
حلــب بــه دســت تروریســت های داعشــی بــه شــهادت رســید. در بیشــتر لحظــات حســاس انقــالب 
اســالمی از آمــدن حضــرت امــام بــه ایــران تــا جبهه هــای نبــرد غــرب و جنــوب و از خیابان هــای تهران 
در فتنــه 88 تــا کوچــه پــس کوچه هــای شــهرهای ســوریه در نبــرد علیــه تروریســت، یــک عنصــر 
مهــم و کارآمــد بــوده اســت. وی در ایــن گفت وگــو عــالوه بــر تشــریح فعالیت هایــش در ســوریه و 

تحلیــل آینــده حــوادث منطقــه بــه برخــی از ناگفته هــای حــوادث ســال 88 نیــز می پــردازد. 
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و قبــل از ایــن جریانــات فضــای باز سیاســی را در کشــور ایجاد کرده بــود. پدرش 
کــه در بســتر مــرگ بود  را هــم به عنــوان مرشــد قبــول دارد. حافظ اســد در زمانــی 
بــه بشــار گفتــه بــود تــا زمانی که با ایران هســتی، هســتی و هــر زمانی که ایــران را 
کــه دیگــر نخواهــی ماند. بشــار تــا امروز در مقاومت ســهم  از دســت دادی بــدان 
کــه گروه هــای مســلح تــا کاخ هــم رســیدند به  بزرگــی داشــته، در همــان بحرانــی 
کــه جــا بــه جــا بشــود، ولــی گفــت نــه می مانــم تــا کنــار ملتم کشــته  بشــار گفتنــد 
کــن،  گفتنــد بیــا در دمشــق بــرای مــردم ســخنرانی  شــوم. وقتــی در اوج بحــران 
خانــواده را هــم بــا خــودش آورد. درحالی کــه احتمال ترور و کشــته شــدن بســیار 
کــه حتــی برخــی از وزرا نیامده انــد. بخــش امنیتی حزب  زیــاد بــود. در مناطقــی 
بعــث مشــکل امنیتــی داشــت. بخــش نــرم افــزاری  ی داشــت امــا نیامــده بــود 
کنــد.  کنــد. یــک بســیج درســت  کشــور مــا یــک نیــروی انتظامــی درســت  مثــل 

کــرده بــود بــرای جنــگ بــا دشــمن.  فقــط یــک ارتــش تربیــت 

برای حل این مشکل انتظامی چه مدلی پیشنهاد کردید؟ ▐
نیروهــای  ایجــاد  بــه  کمــک  دادیــم  انجــام  آنجــا  مــا  کــه  کارهایــی  از  یکــی 
مردمــی بــود. در ابتــدا آن هــا می گفتنــد شــما آمده ایــد اینجــا یــک ارتــش دیگــر 
کنیــد؟ پولــش چــه می شــود؟ تســلیحاتش؟ می گفتیــم  بــرای مــا درســت 
کمــک بــه دولــت بــرای عبــور  راهبــرد مــا ایــن اســت، مشــارکت مــردم بــرای 
کــه نقــش ایــن نیروهــا بــه اثبــات رســید و مــا بــا ایــن  از بحــران. وقتــی هــم 
گفتنــد ایــن را ببریــد زیــر نظــر ارتــش!  نیروهــا دمشــق را نجــات دادیــم، آمدنــد 
کنیــد نیــرو  گــر می خواهیــد ارتــش را تقویــت  کار درســت نیســت. ا گفتیــم ایــن 
کــه دارد  کنیــد. ایــن مــدل اســامی و تفکــر بســیجی اولیــن ویژگــی  جــذب 
کــه داوطلــب اســت. نیــروی ارزان قیمــت و پرســودی اســت.  ایــن اســت 
دیدنــد.  را  فعالیت هــا  ایــن  نتیجــه  کــه  زمانــی  تــا  نبودنــد  متوجــه   واقعــًا 
کنیــم بــرای دفــاع،  کــه از جوانــان خــود آنهــا اســتفاده  تدبیــر رهبــر انقــاب بــود 
وگرنــه حــاج قاســم ســلیمانی گفتند مــن یک لشــگر از ایران ببرم ســوریه جنگ 

را تمــام می کنیــم. 

بــرای جنــگ ســوریه چــه پیــش بینــی ای داریــد؟ سرنوشــت ســوریه چــه  ▐
خواهــد شــد؟

گــر تاریــخ ســوریه  جنــگ ســوریه تمــام شــدنی نیســت. ســقوط هــم نمی کنــد. ا
کــه همــواره در جنــگ و خونریــزی بــوده اســت.  کنیــد می بینیــد  را بررســی 
کــرده بــود. اآلن نیروهــای ارتــش  3 ســال پیــش 80درصــد ســوریه ســقوط 

بازســازی شــده اند، نیــروی دفــاع وطنــی دارنــد، دژبــان شــهری دارد. دشــمن 
کــرد.  کنتــرل  گــر بشــار تــرور بشــود دیگــر نمی شــود منطقــه را  کــه ا هــم می دانــد 
کاری ندارد.  آن هم در نزدیکی مرزهای فلســطین اشــغالی! و اال ترور بشاراســد 
کرد. مشــکل اصلی در ســوریه اقتصادی  لذا دولت در ســوریه ســقوط نخواهد 
کــه منابــع اقتصــادی در طــول این 3 ســال  اســت. توریســت، کشــاورزی و نفــت 
ــه دنبــال پیگیــری ایــن هســتیم. ایــن جنــگ تمــام  از بیــن رفتــه اســت. مــا ب
کوتــاه بیاینــد  کــه اردوگاه دوســتان یــا دشــمنان ســوریه  نمی شــود تــا زمانــی 

جنــگ ادامــه دارد. 

یــاد می شــود  ▐ زیــاد  آن  نــام شــما در  کــه  از موضوعاتــی  یکــی  ســردار 
کنتــرل فتنــه 88 اســت. در اتفاقــات ســال 88 بعــد  مســایل مربــوط بــه 
از ورود نیروهــای ســپاه بــه طــور ملموســی امنیــت بــه تهــران بازگشــت. 
دورهــای کــه شــما فرماندهی ســپاه محمــد رســول اهلل را بر عهده داشــتید. 
ــی در مــورد آن دوره منتشــر می شــد،  ــار متفاوت ــه اخب در رســانه های بیگان
 ســپاه 

ً
می خواهیــم کــم و کیــف موضــوع را از زبــان خــود شــما بشــنویم. واقعا

در ایــن درگیری هــا به طــور مســلحانه ورود پیدا کــرد؟ تک تیرانداز داشــت؟ 
نقــش وزارت اطاعــات در آن دوران چــه بــود؟

کــرد. حضــرت آقــا فرمودنــد در  کل قــوا عمــل  ســپاه تحــت فرمــان فرماندهــی 
کشــته نمی پذیــرم. هیچکــس حــق حمــل اســلحه در  درگیری هــای خیابانــی 
کــه حتــی ممکــن بــود مــا مــورد حملــه قــرار  تهــران را نداشــت. بــه ایــن قیمــت 
بگیریــم. در طــول مــدت ایــن اتفاقــات از حدود 45 هزار بســیجی که در صحنه 
بودنــد حتــی یــک فشــنگ هــم شــلیک نشــد. در مــورد ورود ســپاه هــم بایــد 
کــه وزارت اطاعــات واحــد عملیاتــی نــدارد و عملیــات در ایــن وزارتخانه  بگویــم 
محــدود بــه خانه هــای تیمی اســت و بــرای اتفاقات بزرگی مثل فتنــه 88 که در 
کــف خیابــان اســت طراحی نشــده اســت. وزارت اطاعــات مأموریت اصلی اش 

کشــور می شــوند.  کــه وارد  جلوگیــری از ورود بیگانــگان اســت. جاسوســانی 
وزارت اطاعــات مــا در فتنــه 78 آســیب جــدی دیــد. در آنجــا بــا توجــه بــه 
کــه در روزنامه هــا  کــه در وزارت اطاعــات رخ داد، قتل هــای زنجیــره ای  اتفاقــی 
ــمت وزارت  ــه س ــام را ب ــت اته ــی از آن، انگش ــد. در بخش ــرح ش ــانه ها مط و رس
کــه بنــده معتقــدم  کشــیده شــد  بــرده شــد و درنهایــت بــه حادثــه ســعید امامی 
ایشــان از آن اتهــام مبــرا اســت. من ایشــان را می شناســم. ایشــان فــردی مؤمن 
بــود. این چنیــن یــک انشــقاق در وزارت رخ داد و یکپارچگــی وزارت اطاعــات 
کرد. در فتنه 88 آن بخش  خدشــه دار شــد و دســتگاه اطاعاتی ما را تضعیف 
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کــه حتــی در ماجراهــای 88 بهتر از ما عمل کردند حقشــان  از بچه هــای وزارت 
کــه شــک و تردیــد داشــتند و بعدهــا پشــیمان  محفــوظ اســت. برخــی هــم 
شــدند. خــب وزارت اطاعــات بــه دلیــل ایــن انشــقاق نتوانســت نقــش خــود را 

در فتنــه بــه خوبــی ایفــا نمایــد. 

ــد  ▐ ــه از فرزنــدان مســئوالن بودن ک ــران  موضــوع دســتگیری برخــی فتنه گ
مثــل دســتگیری فائــزه هاشــمی بــا دســتور شــما انجــام شــد؟

همــه اقدامــات مــا طبــق مجوزهای رســمی و قانونی بوده اســت و هیچ حکمی 
ــان  ــم برایم ــم ه ــرای حک ــم. در اج ــام ندادی ــتری انج ــکام دادگس ــارج از اح را خ
کیســت. بنــده ده هــا نفــر،  کســی آقــازاده اســت یــا از خانــواده  کــه  فرقــی نمی کــرد 
کارگــزاران بودنــد یــا از دوم خردادی هــا  کــه از اصاحــات بودنــد یــا از  از افــرادی را 
بودنــد، از زنــدان آزاد کــردم. چــون حــرف آن هــا در حد اعتراض بــود. اما آن هایی 
کــف خیابــان مدیریــت می کردنــد و آســیب می زدنــد و خســارت وارد  کــه در 
می کردنــد، فــرق داشــتند. پاســدار مــا اآلن بــا دوتــا بچــه، 70 درصــد جانباز اســت 
و مغــزش 7 بــار عمــل شــده اســت. مــا نمی توانیــم از اینهــا بگذریــم. من چندین 
گــر تبرئــه بشــوند  بــار گفتــه ام کــه رهبــران فتنــه مثــل آقــای کروبــی و میرحســین ا
کــه شــهید، جانبــاز و مجــروح شــده اند هرگــز  حتمــًا خــدای متعــال و این هایــی 
کروبــی متهمــان اصلــی ایــن ماجــرا  رضایــت نخواهنــد داد. بنابرایــن موســوی و 
هســتند و حداقــل مجــازات بــرای این هــا اعــدام اســت. مــردم مــا و مــا رزمنده هــا 
گر  نبایــد اجــازه کمتــر از ایــن حکــم را بدهیم. منتها مصلحت نظام این اســت. ا
حکــم رهبــری بیایــد و همین هــا را دوبــاره بــر مــا مســلط بکنــد می گوییــم چشــم 

گــر روال قانونــی خــودش را می خواهــد طــی بکنــد مــا مطالبــه می کنیــم.  امــا ا

ــات  ▐ ــن جریان ــود؟ در ای ــه ب ــون چ ــات مره ــن اتفاق ــپاه در ای ــت س موفقی
گرفــت؟ چگونــه اقداماتــی صــورت 

اواًل در فتنــه 78 بنــده جانشــین نیــروی مقاومــت بســیج بــودم و تجربــه آن 
کمک می کرد. یک سابقه ای در دو دوره  حوادث را داشتم. این تجربه به من 
در تهران داشــتم در ســال های 60 و 61 در تشــکیل لشــگر حضرت رســول)ص(، 
کامــًا تهــران را می شــناختم  در ســال 82 هــم فرمانــده لشــگر تهــران بــودم. لــذا 
و بــرآورد خــوب اطاعاتــی از منطقــه داشــتم. شــناخت خوبــی نســبت بــه 
جغرافیــای انســانی و زمینــی و شــرایط اقتصــادی و فرهنگــی تهــران داشــتم. 

اشــراف خوبــی نســبت بــه احــزاب و گروه هــا داشــتم و آنهــا را در قــرارگاه ثــاراهلل بــه 
کار اطاعاتی که از پیش در قرارگاه ثاراهلل انجام داده  دقت بررسی کرده بودیم. 
کار موفقــی بــدون آمادگی و تمریــن صورت نمی گیرد.   بودیــم جــواب داد. هیــچ 
کــردم و بــه  همــه فرماندهــان پایگاه هــای بســیج را در دو تجمــع بــزرگ جمــع 
کننــد و  همــه مأموریــت دادم. از همــه خواســتم تــا ســازماندهی خــود را حفــظ 
کــه نتواند ایــن دو اقــدام را  گفتــم پایگاهی  کننــد.  امنیــت محلــه خــود را تأمیــن 

انجــام دهــد پایــگاه نیســت. 
کــرد. 5 هــزار نفــر از  کــه در تهــران صــدا  کار اطاعاتــی اقدامــی انجــام دادیــم  ــا  ب
کــه در آشــوب ها حضــور داشــتند ولــی در احــزاب و جریانــات سیاســی  کســانی 
حضور نداشــتند بلکه از اشــرار و اراذل بودند را شناســایی کردیم و در منزلشــان 
کنتــرل می شــدند  کــه فراخــوان می زدنــد این هــا  کنترلشــان می کردیــم. روزی 
کــردم.  ــردان  گ ــه بیــرون بیاینــد. بعــد این هــا را عضــو  و اجــازه نداشــتند از خان
کنیــم  گــر بخواهیــم مجاهــد تربیــت  کــه ا گــردان نشــان دادنــد   ایــن ســه 

ً
بعــدا

کار بیاوریــم. یکــی از  کــه بــا تیــغ و قمــه ســروکار دارنــد را پــای  بایــد چنیــن افــرادی 
این هــا فــردی بــود بــه نــام ســتاری. ایــن ســتاری وقتــی بــه جمعیــت زد جانبــاز 

گذشــته هــم بــه شــهادت رســید.  70 درصــد شــد و ســال 
وقتی کــه جلســه شــورای تأمیــن اســتان تهــران در شــب عاشــورا برگــزار شــد 
کــه فــردا تهــران آرام خواهــد بــود. بــرآورد مــن ایــن بــود  همــه برآوردهــا ایــن بــود 
کــه روز عاشــورا اتفاقاتــی در پیــش خواهــد بــود. بــه همیــن خاطــر دو بــار دیگــر 
درخواســت جلســه فوق العــاده دادیــم و جلســه تشــکیل شــد و آماده بــاش 
کــردم. تمــام مــدارس و  را اجــاره  کردیــم. همــه ســینماهای تهــران  اعــام 
گرفتیــم. بچه هــا بــا لبــاس مشــکی در میــدان حضــور  حســینیه ها را در اختیــار 
کــه بــا مــن مرتبــط بودنــد را هــم آمــاده  داشــتند. نزدیــک بــه 30 هیئــت را هــم 
گفتــم دســته ها را بــه ســمت میــدان دانشــگاه بیاوریــد. در روز عاشــورا  کردیــم و 

کردنــد.  گــردان غائلــه را جمــع  همیــن ســه 
ایــن حرف هــا بایــد در تاریــخ ثبــت شــود. در ایــن اتفاقــات 830 نفــر جانبــاز 
دادیــم. فتنــه 88 از ســوریه و جنــگ هشــت ســاله مهم تــر اســت. حضــرت آقــا 
کار خــدا بــود و عمــق ایــن فتنــه زمانــی روشــن  کــه ایــن  در ایــن مــورد فرمودنــد 
کــه مــن دیگــر نیســتم. مــا بــه ابعــاد فتنــه نپرداخته ایــم. 45 هــزار  خواهــد شــد 
کــه پــول  بســیجی در ایــن صحنــه بودنــد و نــه تنهــا پولــی دریافــت نمی کردنــد 

بنزیــن موتــور و بقیــه مخــارج خــود را هــم می پرداختنــد. 

پاسداشتمدافعانحرم
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کف پاهای پدر ▐
پــدری داشــت ناتــوان، ویلچــری، چیــزی باالتــر از حــد تصــور، دور ایــن پــدر 
کــف پاهــای پــدر، تــر و خشــکش می کــرد،  می چرخیــد. صورتــش را می گذاشــت 
کــه آن قــدر ناتــوان بود که نمی توانســت، شــانه به شــانه بشــود، شــب ها  پــدری 
ســاعت می گذاشــت، نیــم ســاعت بــه نیــم ســاعت بلنــد می شــد، پــدر را شــانه 
کــه اذیــت نشــود. نــه تنهــا نســبت بــه پــدر بلکــه نســبت بــه  بــه شــانه می کــرد 
کــه مــادر بزرگــوار ایــن شــهید می فرمــود، محبتــش بــه مــن،  مــادر، بــه صورتــی 
مثــل محبــت یــک پــدر بــه فرزنــدش بــود. یــا بــا تعبیــر دیگــری، مــادر ایــن عزیــز 
کــه او بــه مــن محبــت می کــرد و مــن را  گویــا مــن بچــه یتیمــی بــودم  می فرمــود، 
گــر می فهمیــد دوســت دارم جایــی بــروم،  مــورد نــوازش خــودش قــرار مــی داد. ا

کار و زندگــی اش را  کنــم، همــه  یــا در مجلســی شــرکت 
کنــار می گذاشــت، می آمــد و مــن را بــه آن جــا می بــرد. 
ایــن خدمــت بــه پــدر و مــادر، ایــن رضایــت پــدر و مــادر 
کــه می توانــد انســان را بــه مقــام بلنــدی مثــل  اســت 

شــهادت در راه خــدا برســاند.

الگویمان حضرت آقا است ▐
همســر این شــهید بزرگــوار از توجه ایشــان به خانــواده 
کــه فضایی  چنیــن می گویــد: »آقــا مهــدی معتقــد بود 
آرام و مطابــق بــا  شــرایط اعتقــادی همســرش تأمیــن 

کــه بــرای خدمــت بــه  کنــد. میگفــت: همان طــور  کنــد تــا احســاس آرامــش 
نظــام وقــت میگذاریــم و الگویمــان حضــرت آقــا اســت و بــرای خدمــت بــه 
نظــام از ایشــان درس می گیریــم، از طرفــی هــم در بحــث زندگــی و همســرداری 
کــه بــا حضــرت آقــا داشــتند،  مــان هــم بــه ایشــان اقتــدا می کنیــم؛ در جلســاتی 
کــه عــاوه بــر این کــه نیروهــای امنیتــی  کردنــد  کیــد  می گفتنــد ایشــان خیلــی تأ
ــد از  ــن بای ــر ای ــاوه ب ــد، ع ــت بگذارن ــد وق ــت و بای ــنگین اس ــان س کارش ــی  خیل

کوتاهــی نکننــد.« خانواده شــان هــم نزننــد و 

فعال مبارزه با فتنه ▐
ــا انتشــار تصاویــرش، او را  معاندیــن انقــاب اســامی در بحبوحــۀ فتنــه 88 ب
بــه دروغ یکــی از اعضــای حــزب اهلل لبنــان و بــرادر شــهید منیــف اشــمر معرفــی 
کرمانشــاه  کــه مهــدی نــوروزی متولــد 15 خــرداد 1361 در  می کردنــد  در حالــی 

بــود. 
گذشــت دو ســه ســال،  در ســن 15 یــا 16 ســالگی، وارد بســیج می شــود. بعــد از 
کســی  کم تــر  کــه  مســئولیت های خطیــری را بــه عهــده می گیــرد. جاهایــی 
کیپــی را بــه راه می انداخــت  جرئــت می کــرد بــه آن جــا بــرود، ایــن شــهید عزیــز، ا
کــه یــک مســئله مهمــی در میــان اســت پیــش  و می رفــت. هــر جــا می شــنید 
قــدم می شــد و تمــام ســختی هایش را بــه جــان دل می خریــد. در 18یــا19 
ســالگی در یکــی از صحنه هــای درگیــری بــا اشــرار، مجــروح می شــود. مدتــی 
بعــد وارد نیــروی انتظامــی می شــود و در قســمت پلیــس امنیــت، مشــغول بــه 
کــت می رســاند؛ امــا مهم ترین  انجــام وظیفــه شــده و چنــد نفــر از اشــرار را بــه ها

نقشــش را در فتنــه88 ایفــا می کنــد. 

کینه فتنه گران از نوروزی ▐
کــه مهم تریــن ســتاد فتنــه بــود را بــه هــم می ریــزد.  در تهــران، ســتاد قیطریــه 
گذاشــتند  کــه جایــزه  ــا فتنــه بــود. بــه صورتــی  جــزء پایه هــای اصلــی مبــارزه ب
کــه بعــد از شــهادتش  کــه بتوانــد او را بکشــد. جــای تأســف اســت  کســی  بــرای 
هــم، دســت از ایــن حماقت هــا برنداشــتند و در ســایت های خودشــان، رســمًا 
کــت رســید. او آن چنــان ضربــه ای بــر  کــه مهــدی نــوروزی بــه ها کردنــد  اعــام 
کردنــد. 17یا18تیــر بــه  کرمانشــاه تعقیــب  کــه او را تــا  کــرده بــود  پیکــر فتنــه وارد 
کردنــد، امــا بــه حمــداهلل از ایــن میــدان هــم جــان ســالم بــه  ماشــینش شــلیک 
در  برد. بعد از نیروی انتظامی، وارد قوه قضاییه می شــود، مســئولیت بررســی 
تخلفــات قضــات را بــه عهــده می گیــرد و در بخــش حفاظــت اطاعــات قــوه 
قضائیــه مشــغول بــه انجــام وظیفــه می شــود ولــی 
ایــن هــم نتوانســت روح بلنــد و آســمانی مهــدی را 

کنــد.  آرام 

شهادت در قدس ▐
قــدس  ســپاه  وارد  شــهادت،  از  قبــل  مــاه  شــش 
قــوه  در  تــو  کــه  می گوینــد  او  بــه  وقتــی  می شــود. 
آن جــا  در  بودنــت  کــه  داری  مســئولیتی  قضائیــه 
ــه، آن چــه  الزم و ضــروری اســت، جــواب می دهــد ن
کــه بــرای مــن افتخــار اســت، پشــت میــز نشســتن 
ک ریــز بــودن اســت. این اســت که راهی ســامرا شــده و  نیســت، بلکــه پشــت خا
بــه عنــوان فرمانــده یک عملیات ویژه تعیین می شــود، چند نفر را ســاماندهی 
می کنــد و بــه داخــل محــل اســتقرار مــزدوران داعــش نفــوذ می کننــد و باالخــره 
گلولــه ای بــه شــهادت  هــدف یکــی از تــک تیراندازهــا قــرار می گیــرد و بــا اصابــت 

می رســد.

به پاس فداکاری های شهید نوروزی

از قیطریه تا قدس

معاندین انقالب اسالمی در بحبوحۀ فتنه 88 با 
انتشــار تصاویــرش، او را بــه دروغ یكــی از اعضــای 
حــزب اهلل لبنــان و برادر شــهید منیف اشــمر معرفی 
می کردنــد  در حالــی کــه مهــدی نــوروزی متولــد 15 

خــرداد 1361 در کرمانشــاه بود.

پاسداشتمدافعانحرم
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اجازه حضور ما را »ابوحامد« داد ▐
ــا  ــاعت ب ــم و 48 س ــش بودی ــا ارت ــاعت ب ــا 24 س ــود. م ــش ب ــال پی ــرم دو س مح
نیروهــای حــزب اهلل. تقریبــًا هــر روزمــان پــر بود تا اینکــه به ایام محرم رســیدیم. 
هفتــم محــرم بــود و مــا هیــچ هیئتــی نرفتــه بــودم. از نیروهــای ســوری و 
کــه هیئــت  کردیــم  کــه بــه هیئــت برویــم. پرس وجــو  گرفتیــم  حــزب اهلل اجــازه 
فارســی زبانان کجاســت. گفتند یک هیئت در یکی از مناطق دمشــق هست. 
رفتیــم در مجلس نشســتیم. همین طور که ســخنران صحبت می کــرد دیدیم 
کــه همــه افغانســتانی هســتند وارد هیئت شــدند. جمعیتــی بــا لبــاس نظامــی 
کردنــد دیدیــم بــه ظاهــر اهالــی  کــه تمــام شــد و ســفره غــذا را پهــن  هیئــت 
افغانســتانی هســتند، ولــی یکــی بــا لهجــه قمــی، یکــی بــا لهجــه تهرانــی یکــی 
بــا لهجــه مشــهدی صحبــت می کنــد. چــون افغانســتانی های مقیــم ســوریه 
کــدام زبــان هــم  بــا لهجــه غلیــظ عربــی حــرف می زننــد و مــا و آن هــا هیــچ 

نمی فهمیــم، امــا ایــن دســته این طــور نبودنــد.
کاری کنید  کــه  کردیــم  گرفتیــم. ازشــان خواهــش  گــرم  کردیــم و  کمــی صحبــت 
گــروه مــا باشــند،  گفتنــد ایرانی هــا اجــازه ندارنــد تــوی  مــا هــم بــا شــما باشــیم. 
ــد.  ــته باش ــور داش ــوریه حض ــگ س ــران در جن ــی از ای ــت نیروی ــا نیس ــون بن چ
کــه این طــور اصــرار  کــه هســتم  گفــت می دانــی مــن  کردیــم. یکــی  خیلــی اصــرار 
گفــت مــن مســئول حفاظــت هســتم. زدیــم تــوی ســر  گفتیــم نــه.  می کنــی؟ 
گروه می شــد،  گر ایرانــی داخل  کــه ا کار حفاظــت همیــن بــود  خودمــان! چــون 
او را بیــرون می کردنــد و بــه شــدت در ایــن موضــوع ســخت گیری داشــتند. 
ــا »ابوحامــد« صحبــت  نمی دانــم چه طــور شــد و خــدا بــه دلــش انداخــت و ب

کــرد.
گفتــم  کنیــم؟  کاری  گــر شــما شــهید یــا زخمــی شــدید چــه  ابوحامــد می گفــت ا
گــر شــهید شــدیم مــا را ول کنیــد و برویــد. بــه زخمی های ما هم کاری نداشــته  ا

باشــید. فقــط اجــازه دهیــد در عملیات هــا با شــما باشــیم.
 

یادگیری زبان افغانستانی  ▐
کــه بــا تیــپ فاطمیــون همــراه شــدیم عملیــات حجیــره پشــت  اولیــن عملیاتــی 
حــرم حضــرت زینــب)س( بــود. عملیــات بســیار خوبــی بــود و توانســتیم پشــت 
کنیــم. روز تاســوعای دو ســال پیــش ایــن عملیــات انجــام شــد و مــا  حــرم را آزاد 

هــم توانســتیم جزئــی از تیــپ فاطمیــون باشــیم.
کــه در منطقــه حضــور  70 روز بــا نیروهــای تیــپ در منطقــه بودیــم. مدتــی بــود 
داشــتیم و عملیاتــی هــم نبــود؛ برای همین تصمیم گرفتیم به ایــران برگردیم. 
کــه بــرای بازگشــت دوبــاره بــه ســوریه  کردیــم  بــا نیروهــای تیــپ صحبــت 
مشــکلی بــرای حضــور در تیــپ نداشــته باشــیم. به محــض اینکــه بــه ایــران 
کارهــای مجروحیــت یکــی از دوســتان را انجــام دادیــم. بعــد  برگشــتیم مدتــی 
کانــال نیروهــای فاطمیــون بــه ســوریه برگردیــم، دیدیــم اجــازه  کــه خواســتیم از 
نمی دهنــد. بــه هــر ترتیــب ظاهرمــان را تغییــر دادیــم، شناســنامه افغانســتانی 

کردیــم و دوبــاره عضــو تیــپ شــدیم. کار  گرفتیــم، زبــان 
کردیــم.  کار  کشــید. فقــط یــک مــاه زبــان  ایــن پروســه نزدیــک بــه دو مــاه طــول 
گرفتــه بودیــم شــبیه بــه ســنی های افغانســتان شــده بــود، بــرای  کــه  لهجــه ای 
کــرده بودنــد از نیروهــای نفــوذی هســتیم. مرتــب مــا را بــه  همیــن شــک 

ــا اینکــه مــا را پذیرفتنــد. کشــیدیم ت حفاظــت می بردنــد. خیلــی ســختی 
 
 مقاومت دیگری کنار اسرائیل شکل گرفته است ▐

کــه در لبنــان زنــده شــد در ســوریه نیــز  امــروز موضــوع مقاومــت همان گونــه 
کــه متکــی بــه خــود اســت نیــز در ســوریه  گروهــی  زنــده شــده اســت. این چنیــن 
گــوش رژیــم  گروهــی قــوی و اسرائیل ســتیز بغــل  گرفتــه اســت.  نیــز شــکل  

صهیونیســتی و ایــن از بــرکات جنــگ اســت.
کــه بســیاری از علوی هــای  کــه ایــن جنــگ داشــت ایــن اســت  برکــت دیگــری 
ســوریه، از لحــاظ اعتقــادی بــه شــیعیان دوازده امامــی نزدیــک شــوند. نکتــه 
کــه اهــل نمــاز  ــاع وطنــی  دیگــر هــم اینکــه بســیاری از نیروهــای ســوری و دف

ابناء الحیدر؛ رحمتی برای مردم و دشمن سوریه
گفت وگو با مصطفی صدرزاده در موضوع سوریه و مدافعان حرم حضرت زینب)س( مدتی قبل از شهادتش

مصطفی صدرزاده از بســیجیان کهنز شــهریار بود که ســال 92 و با آغاز هجوم فتنه گران داعشــی 
بــه ســوریه، رهســپار ایــن کشــور شــد. امــا مصطفــی پیــش از  ایــن بــا فتنــه داخلــی دســت وپنجه 
نــرم کــرده بــود و در فتنــه 88 بیــش از3بــار مجــروح شــد و یک بــار هــم تــا مــرز شــهادت پیــش 
رفــت. مصطفــی و دوســتانش چشــم فتنــه را کــور کردنــد. وقتــی کــه مجتمــع ســبحان بــه همــت 
و غیــرت مصطفــی و دوســتانش خامــوش شــد، شــهرک غــرب آرام گرفــت و رســانه های بیگانــه 
مهمتریــن پایــگاه خــود را از دســت دادنــد. مصطفــی و مــردم پیــروز میــدان فتنــه بودنــد امــا انگار 
مصطفی را ســاخته اند برای کور کردن چشــم فتنه. وقتی ســوریه به دســت فتنه گران داعشــی 
ناامــن می شــود، مصطفــی آرام و قــرار نــدارد بــه هــر نحوی که هســت به ســوریه مــی رود و  گردان 
عمــار لشــکر فاطمیــون را راه مــی انــدازد. ایــن کــه چــرا عمــار داســتانی دارد مفصــل، امــا همیــن قدر 

کافــی اســت کــه مصطفــی انتقــام بچه هــای گــردان عمــار را از دشــمنان انقــالب اســالمی گرفــت.

پاسداشتمدافعانحرم
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کوماندوهــا نیســت،  ــکاور و  ــد نمازخــوان شــدند. نفــوذ ایــران ســاح و ت نبودن
نفــوذ ایــران نفــوذ روحــی بــوده اســت.

ــه یکــی از فرماندهــان مــا می گفــت مــا از  ــه ب گری ــا  یکــی از فرماندهــان ســوری ب
گرفتیــم؛ اینکــه در خــط مقــدم بــا نیروهایمان باشــیم،  شــما خیلــی چیزهــا یــاد 

کنارشــان باشــیم؛ مــا این هــا را بلــد نبودیــم. بــا نیروهــا غــذا بخوریــم، 

عاشق ایرانی ها شده بودند ▐
گروهبان  سیســتم نظامی خاصی در ســوریه هســت، شــاید یک ســرباز باالتر از 
را در سیســتم ارتشــی ســوریه نمی دیــد. وقتــی ســوری ها نیروهــای مــا را دیدنــد 
گفتنــد مــا را بــا ارتــش نگذاریــد می خواهیــم بــا شــما باشــیم. مــا بــه این هــا 
کــه َنَفــِس پاســداری خورده انــد. دلشــان می خواســت  می گفتیــم ســوری هایی 
پاســدارها بــاال سرشــان باشــند ولــی ایــران محدودیــت داشــت. واقعــًا عاشــق 

بچه هــای ایرانــی شــده بودنــد.

به نیت 8 نفرمان نام عملیات را »علی بن موسی الرضا« گذاشت ▐
کــه حرکــت می کردیــم  6 نفــر دیگــر هــم آمدنــد. مجموعــا 8 نفــر شــدیم. همیــن 
کــه ببینــد 8 نفــر هســتیم. حســن بچــه مشــهد و خــادم  کــردم  بــه حســن اشــاره 
علــی بــن موســی الرضا)ع(  بــود و ارادت خاصــی بــه امــام رضــا)ع( داشــت. 
کــه بــه ســن تکلیــف رســیده اســت تــا پیــش از اینکــه بــه  می گفــت از زمانــی 
ســوریه بیایــد زیــارت شــب های جمعــه ی حــرم او ترک نشــده اســت. همین که 
گفــت اســم عملیــات را علــی بــن موســی الرضا)ع( می گذاریــم.  فهمیــد 8 نفریــم 
کردیــم و  کســازی  گویــان وارد ســاختمان شــدیم، همکــف را پا یــا امــام رضــا)ع( 

وارد طبقــه یکــم شــدیم.
کــه بیــن مــا و داعشــی تنهــا یــک فضــای خالــی بیــن  آرام آرام وارد شــدیم طــوری 
دو دیــوار بــود. داعشــی ها گفتنــد »مین« ایــن دفعه بلد بودم چه بگویم. اشــاره 

دادم بچه ها بچســبند به دیوار به حســن اشــاره کردم 
تــا نارنجکــی را آمــاده کند. نارنجــک را به من نــداد کنار 
دیــوار ایســتاد و آن را ســمت دشــمن انداخــت و فریــاد 
زد »نحــن شــیعه علــی بــن ابی طالــب)ع(« و نارنجــک 
تیرانــدازی  مــدام  شــد.  شــروع  درگیــری  و  منفجــر 

می کردنــد و ماهــم مقاومــت می کردیــم.
دشــمن مــدام مــا را قــوم مشــرک و مجــوس صــدا 
کــرد بــه  مــی زد و حســن هــم بــا حالتــی معنــوی شــروع 
کــه نحــن ابناء فاطمه)س( )مــا فرزندان  جــواب دادن 
فاطمــه زهــرای رســول اهلل ایــم)ص(، یــا ابالفضــل و یــا 
حســین)ع( می گفتیــم و حملــه می کردیــم. نارنجکــی 

انداختنــد و مــن مجــروح شــدم.
مجــروح  دوســتم  و  مــن  بــود.  شــده  تنهــا  حســن 
شــدیم. نیــم ســاعت همینطــور نارنجــک رد و بــدل 
شــد. در دیــوار ســاختمان رو بــه بیــرون شــکاف ایجــاد 

کــرده بودنــد و مــدام نیــروی بــه آنــان ملحــق می شــد.
کــه ترکش هــای بدنــم را شــمردم 8 تــا بــود. قربانــی ایــن  جالــب ایــن بــود زمانــی 
عملیــات هــم همیــن یــک نفــر خــادم علــی بــن موســی الرضا)ع( بــود. پیکــرش 
کــرد و تنهــا شــهید مدافــع حرمــی  کــه آوردنــد در خواجــه ربیــع دفــن  را بــه ایــران 

کــه در خواجــه ربیــع دفــن شــد. اســت 

فرزندم زمانی به دنیا آمد که در بیمارستان بستری بودم ▐
کــه بــه ایــران آمــدم مــاه نهــم بــارداری همســرم بــود. بچــه ام  آخریــن بــاری 
کــه مــن بــه دلیــل مجروحیــت طبقــه بــاالی بیمارســتان  زمانــی بــه دنیــا آمــد 

بســتری بودم. خانمم نیز طبقه پایین بیمارســتان. چیزهایی انســان در آنجا 
کــه نمی توانــد از آنجــا دل بکنــد. به  می بینــد و بــه حــدی عاشــق حــرم می شــود 
گویــی روز عاشــورا بــا  کــه در ســوریه شــهید می شــوند  کســانی  قــول حضــرت آقــا 

اباعبــداهلل)ع( شــهید شــده اند.

محبت رزمنده فاطمیونی به اسیر داعشی ▐
ناراحــت می شــد، می گفــت  از شــهادت بچه هــا خیلــی  رزمنده هــا  از  یکــی 
گــر داعشــی ها را بگیــرم سرشــان را می بــرم. در یکــی از عملیات هــا یکــی از  ا
داعشــی ها را بــه اســارت گرفتیــم. چیزی نگفتــم و اجــازه دادم هرکار می خواهد 
کار را می کنــد و دلــش را دارد یــا نــه. یــه نــگاه بــه اســیر  بکنــد تــا ببینــم واقعــا ایــن 
گفتــم پــس  کــرد بعــد ســهمیه غذایــش را بــه او داد. ســیگار داد و آب هــم داد. 
کــه اســیر را  گفــت نــه، ســنت حضــرت علــی)ع( نیســت  چــرا ســرش را نبریــدی؟ 

کنیــم. اذیــت 
گفــت برویــم  در زینبیــه، یــک قصــاب ســوری مغــازه دارد. یکبــار یکــی از بچه هــا 
گاهــی بــه عنــوان تشــویقی بــه بچه هــا  کــه  کمــی  کار دارم. پــول  ایــن مغــازه 
گوشــت هایت را بــه انــدازه ایــن پــول  گفــت اضافــه  می دهنــد را بــه قصــاب داد و 
کــرد و  گرســنه هســتند بــده. قصــاب بغــض  کــه می آینــد اینجــا و  بــه ســگ هایی 
گفــت ایــن کار فقــط از امیرالمومنیــن)ع( و محبــان او بــر می آید. با اینکه بچه ها 
آنجــا مشــکل مالــی دارنــد ولــی او پولــش را بــرای غــذای ســگ های ولگــرد دور 

حــرم داده بــود.

پیام هایی به خاطر شجاعت شیرمردان فاطمیون ▐
ــه دســت  ــاع داشــت و ب ــر ارتف ــدود 2 هــزار مت ارتفــاع »کســب« در مــرز ترکیــه ح
کار مــا  گرفتــن ایــن منطقــه  گفتــه بــود  نیروهــای داعــش افتــاده بــود. حــزب اهلل 
کــه حــزب اهلل  کاری  کامــل دارد.  نیســت چــون منطقــه مرتفــع و دشــمن دیــد 
تــوان  دیگــر  کــس  هیــچ  نیســت،  مــن  کار  بگویــد 
گفتــه بــود مــا  انجــام آن را نــدارد. ارتــش ســوریه هــم 
کردنــد  نمی توانیــم؛ امــا بچه هــای فاطمیــون قبــول 

عملیاتــی را در ایــن منطقــه انجــام دهنــد.
ابتــدای عملیــات شکســت خوردیــم و حتــی ســه 
گذاشــتیم.  آن منطقــه جــا  هــم در  را  شــهیدمان 
فضــای ســنگینی ایجــاد شــده بــود. نیروهــا بعــد از 
گذاشــتند  کــه جــا  عقب نشــینی بــه دلیــل شــهدایی 
کــه  کــوه نــگاه می کردنــد. شــهدایی  بــا بغــض بــه 
اســطوره های افغانســتان بودند مثل شــهید جاوید 
کــه دوره هــای تــکاوری دیــده و واقعــا اعجوبــه ای بود، 
یــک تیــر از چــپ، یکــی از راســت یکــی از وســط مــی زد 
کــه بــه او فکــر  گاهــی  و بــه جلــو می رفــت. هنــوز هــم 
می کنــم بــه خاطــر نبودنــش غبطــه می خورم. کســی 

بــه عقب نشــینی فکــر نمی کــرد.
مرحلــه ی دوم عملیــات را آغــاز کردیــم. به واقع اوج قدرت فاطمیــون را یکی در 
کســب دیــدم. چنــان بچه هــا رســیدند بــاالی  دفــاع تــل قریــن و دوم در حملــه 
ــه از داعشــی ها تیــر می خــورد  ک ــی  ــد. نفــر اول کردن ــه دشــمن را غافلگیــر  ک ــوه  ک
یکــی از چــپ یکــی از راســت نارنجــک را در ســنگر می انداختنــد. ایــن عملیــات 
کــه  کــه ســید حســن نصــراهلل بعــد از ایــن عملیــات پیــام داد  آنقــدر بــزرگ بــود 
دســت نیروهــای فاطمیــون را می بوســم و حــاج قاســم پیــام داده بــود دســت 
کــرد منطقــه را پــس  و پــای ایــن رزمنده هــا را می بوســم. دشــمن هرچــه ســعی 
کــرد و تلفــات ســنگینی هــم داد، امــا  بگیــرد نمی توانســت. همــان شــب حملــه 

کــوه را پــس بگیــرد. نتوانســت 

خیلــی  بچه هــا  شــهادت  از  رزمنده هــا  از  یكــی 
را  داعشــی ها  اگــر  می گفــت  می شــد،  ناراحــت 
بگیــرم سرشــان را می بــرم. در یكــی از عملیات هــا 
ــزی  ــه اســارت گرفتیــم. چی یكــی از داعشــی ها را ب
نگفتــم و اجــازه دادم هــرکار می خواهــد بكنــد تــا 
ببینــم واقعــا ایــن کار را می کنــد و دلــش را دارد یــا 
نــه. یــه نــگاه بــه اســیر کــرد بعــد ســهمیه غذایش 
را بــه او داد. ســیگار داد و آب هــم داد. گفتــم 
پــس چــرا ســرش را نبریــدی؟ گفــت نــه، ســنت 
حضــرت علــی)ع( نیســت کــه اســیر را اذیــت کنیــم.

پاسداشتمدافعانحرم
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ــه  ــی شــهر ک ــا قاســم« خــوزان خمین ــاط مســجد »آق ــوش حی کــف پ
بعدهــا بــه مســجد ولیعصر)عــج( تغییــر نــام داد، از موزاییک هایــی 
اســت کــه بعــد از ســی ســال هنــوز نــگاه رهگــذران را بــه خــود 
مهم تریــن  از  یکــی  شــاید  کــه  موزاییک هایــی  می کنــد.  جلــب 
داده انــد.  جــای  خــود  در  را  اســامی  جمهــوری   شــعارهای 
مســجد ولیعصر)عــج( خــوزان موزاییک هایــی دارد کــه شــاید هیــچ نمونــه 

مشــابهی نتــوان بــرای آنهــا پیــدا کرد.
موزاییک هایــی کــه روی آنهــا بــا خــط درشــتی شــعار »مــرگ بــر آمریکا« 
نوشــته شــده تــا نمازگزارانــی کــه وارد ایــن مســجد می شــوند هربــار بعــد 
ــه ســمت شبســتان مســجد را  ــش ب ــا قدم های ــن موزاییک ه ــدن ای از دی

ــد. ــر بردارن محکم ت
موزاییک هــای ســی و چنــد ســاله مســجد ولیعصر)عــج( خــوزان خمینــی 
شــهر بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه ایــن شــعار تــا چــه میــزان در میــان 

مــردم مومــن ایــن شــهر نفــوذ دارد. 
آقــای عبــاس شــیرونی خوزانــی طــراح و ســازنده موزاییک هــای مــرگ بــر 
آمریــکا خاطــره جالبــی از ســاخت آنهــا دارد. »آن زمــان کــه می خواســتند 
کــف مســجد را موزاییــک کننــد مــن بــا بــرادرم شــریک بــودم و از طــرف 
ــه  ــد ک ــا را دیدن ــف موزاییک ه ــای مختل ــد کارگاه و طرح ه مســجد آمدن

یکــی را انتخــاب کننــد. ولــی مــن گفتــم بگذاریــد یک قالــب جدیــد برای 
مســجد بزنــم و تــا چنــد روز دیگــر بــرای شــما بیــاورم و بــه شــما نشــان 
می دهــم. بــه ذهنــم رســید حــاال کــه آنقــدر آمریــکا بــا مــردم ما دشــمنی 
ــای  ــد و جوان ه ــه می کن ــت همه جانب ــم حمای ــدام ه ــد و از ص می کن
دســته گل مــا را در جبهه هــا میکشــند طــرح »مــرگ بــر آمریــکا« را روی 
موزاییــک کار کنــم. شــب نشســتم و چنــد تــا طــرح بــرای خــودم و بــه 
ســلیقه خــودم روی کاغــذ کشــیدم و فــرداش بلنــد شــدم رفتــم وِیلــون )از 
رهنــان بــه ســمت خیابــان شــهیدان(. آنجــا فــردی بــه نــام آقــای خانــی 
مغــازه قالب ســازی داشــت کــه بــا هــم رفیــق بودیــم و بــرای کارگاه مــا 
قالــب مــی زد. وقتــی طــرح را دیــد اول نگاهــی کــرد و گفــت ایــن دیگــه 
چیــه؟ گفتــم »مــرگ بــر آمریــکا«. گفــت تــا حــاال جایــی ایــن طــرح را 
ندیــده ام. ایــن طــرح را بــرای کجــا می خواهــی؟ مطمئنــی خریــدار دارد؟ 
گفتــم شــما بــزن بقیــه اش با مــن. گفــت بــرو دو روز دیگــر بیا. گفتــم »بابا 
ــر  ــم و اگ ــرای کــف مســجد می خواه ــن طــرح را ب ــه دارم و ای ــن عجل م
زود نجنبــم از دســت مــی ره. چــون ممکــن اســت برونــد از جــای دیگــری 
موزاییــک بردارنــد و نشــود ایــن طــرح را کار کنیــم. بچــه هــا اوایــل بــه 
شــوخی و جــدی بــه نشــانه غیظ شــان از آمریــکا روی موزاییک هــا بــاال و 

ــد.« ــن می پریدن پایی

موزائیک با طرح »مرگ بر آمریکا«
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هیئت داوران
اسامی هیئت داوران بخش  های »داستانی«، »مستند«، »انیمیشن« ششمین جشنواره عمار

انیمیشن

هادی محمدیانرضا زاده محمدیمحمدرضا دوست محمدیسید مسعود شجاعی طباطباییمحمدرضا سرشار

داستانی

محمد خزاعیمحمد حسین نیرومندجمال شورجهانسیه شاه حسینیهوشنگ توکلی

مستند)نقد درون گفتمانی، جنگ نرم و تاریخ سیاسی(؛

مجید بذرافکنحسن عباسیابراهیم فیاضمحمدصادق کوشکیمسعود رضایی

مستند)جبهه فرهنگی و اقتصاد مقاومتی(؛

سید احمد عبودتیانعادل پیغامیرحیم مخدومیمهدی نصیری

مستند)شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم(:

حسین یکتامحسن یزدی قلعهجهانگیر خسروشاهیمحسن گلعلی بابایی

مستند)بیداری اسالمی، ایران و آمریکا(؛

 حجت االسالم حمید رضا
غریب رضا

مسعود براتیفؤاد ایزدیاحسان محمد حسنیمرضیه هاشمی
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علــوی در گفتگــو با خبرنگار »نشــریه روزانه ششــمین جشــنواره مردمــی عمار « 
کــه در ششــمین جشــنواره مردمــی عمــار  دربــاره هــدف ســاخت مســتند »آرزو« 
گفــت: هدفــم نشــان دادن اوضــاع نابــه ســامان اقتصــاد ســامت  حضــور دارد، 
کــه مدیریــت اقتصــاد  کــه یکــی از جنبــه هــای آن، ایــن اســت  کشــور اســت 
کشــور در دســت پزشــکان اســت و ایــن باعــث عــدم نظــارت از بیــرون  ســامت 
نظــام ســامت و در نتیجــه درآمدهــای نجومــی، اختــاف شــدید در ســطح 

درآمــد مــردم و پزشــکان، تبعیــض و بــی عدالتــی مــی شــود.
کنــم و نشــان  گاه  ــه ایــن مســأله آ ــزود: مــی خواســتم مــردم را نســبت ب وی اف
دهــم ایــن اختــاف درآمــد زیــاد، تنهــا در ســطح اقتصــادی متوقــف نمــی شــود 

ــار دیگــری در زندگــی مــردم دارد. و آث
علــوی تأثیــر ایــن موضــوع را در بخشــی از فرهنگ مــردم دانســت و تصریح کرد: 
ــدان  ــه فرزن ــی ب کودک ــا از  ــواده ه ــود در خان ــی ش ــث م ــد باع ــاف درآم ــن اخت ای
کــه بــرای اینکــه درآمــد خوبــی داشــته باشــید، بایــد  کننــد  شــان اینگونــه القــا 

دکتربشــوید.
کارگــردان مســتند »آرزو« اظهــار داشــت: ایــده ایــن مســتند از وقتــی بــه ذهنــم 
ــر  ــی را منتش گزارش ــامی  ــورای اس ــس ش ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــه مرک ک ــید  رس

کــه در آن اعــام شــده بــود 300 پزشــک بــا درآمــد  کــرد 
بــاالی یــک میلیــارد و 1000 پزشــک بــا درآمــد بــاالی 500 
کشــور وجــود دارد و ایــن ارقــام در مقایســه  میلیــون در 
کــه میانگیــن آن 27  بــا درآمــد دهــک دهــم جامعــه 

میلیــون اســت، رقــم بســیار باالیــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اختــاف زیــاد درآمــدی نشــان 
از خطای سیســتماتیک فاحشــی در اقتصاد ســامت 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  کشــور دارد، خاطرنشــان 
ســازمان نظــام پزشــکی بــر عملکــرد پزشــکان نظــارت 
کنــد و قــوه قضاییــه هــم تخلفــات پزشــکان را بــه  مــی 
ایــن ســازمان ارجــاع مــی دهــد، عمــا هیــچ نظارتــی از 

بیــرون نظــام ســامت بــر عملکــرد پزشــکان وجــود نــدارد و همیــن باعــث مــی 
کــه پزشــکان باعــث آســیب هــای جــدی بــرای بیمــار مــی  شــود در مــواردی هــم 
شــوند بــا پرداخــت جریمــه ای انــدک و بــدون جلــب رضایت آســیب دیدگان به 

طبابــت خــود ادمــه دهنــد.
کــرد: مشــکل اصلــی ما ایــن بود  علــوی پیرامــون مشــکات ســاخت اثــر تصریــح 
کــه قصــد همــکاری  کســانی هــم  کردنــد و  کــه پزشــکان چنــدان همــکاری نمــی 
داشــتند، بــه خاطــر اینکــه ممکــن بــود بــا دادن اطاعــات از ســوی جامعــه 
پزشــکی تحــت فشــار قــرار بگیرنــد همــکاری هــای محــدودی مــی کردند لــذا به 

گیــر و پرهزینــه بــود. دســت آوردن اطاعــات وقــت 
وی بــا بیــان اینکــه جشــنواره عمــار، جشــنواره ای مردمــی اســت و مــی توانــد 
مســتقل باشــد، یــادآور شــد: ایــن جشــنواره بــرای موفقیــت بیشــتر الزم اســت 
کــه از بیــرون  کســانی  کــه  کــه تــداوم داشــته باشــد و نکتــه دیگــر ایــن اســت 
کننــد آن را جشــنواره ای صرفــا مذهبــی و مختــص  بــه جشــنواره نــگاه مــی 
کــه در واقــع اینگونــه نیســت و ایــن از آثــار  دلواپســان مــی داننــد؛ در حالــی 

انتخابــی جشــنواره مشــخص اســت.
کــه به دنبــال بیان  علــوی بــا اشــاره بــه اینکــه جشــنواره عمــار نشــان داده اســت 
کــه  حــرف دل مــردم اســت، افــزود: بهتــر اســت رویکــرد واقعــی جشــنواره عمــار 
خــروج از خــط قرمزهــای دولتــی و انتقــاد از مشــکات رایــج و حتــی سیســتم 
هــای دولتــی و جمهــوری اســامی بخشــی از آن اســت، رســانه ای شــود و 
دیگــران بــا ایــن رویکــرد آشــنا شــوند و تصــور نکننــد ایــن جشــنواره متعلــق بــه 

قشــر خاصــی اســت.
کــران هــای مردمــی جشــنواره مردمــی عمــار عنــوان کرد: ســینما  علــوی دربــاره ا
کــه در حال حاضر  ابــزاری مهــم در ارتقــاء ســطح فرهنــگ جامعــه اســت واز آنجا 
کثریــت مــردم  ســینمای ایــران متعلــق بــه قشــر خاصــی اســت و بــا معیارهــای ا
ــد در آشــنایی  ــران هــا مــی توان ک فاصلــه دارد، ایــن ا

مــردم بــا فیلــم و دیــدن فیلــم هــا مؤثــر باشــد.
ایــران  ســینمای  مغفــول  موضوعــات  دربــاره  وی 
گفت: با وجود اینکه ســلیقه ســینمایی مردم ایران 
خیلی مشــخص نیســت و حتی برای فیلم " محمد 
رســول اهلل " هــم فقــط حــدود پنــج میلیــون نفــر بــه 
گفــت بــه دلیــل  ســینما رفتــه انــد، امــا مــی تــوان 
بافــت مذهبــی جامعــه ایــران فیلــم هــای خانوادگــی 
بــا زمینــه های مذهبی بیشــتر بــرای مــردم جذابیت 
دارنــد و البتــه باید توجه داشــت قشــر دیگــری هم در 
کــه عایــق مذهبــی ندارنــد و  جامعــه ایــران هســتند 

بایــد بــرای آنهــا هــم فیلــم ســاخت.
کاری در حــوزه ســینما تنهــا مختــص  کــم  علــوی بــا بیــان اینکــه البتــه ایــن 
گران نیســت و مســؤولین و مــردم هــم در آن دخیــل هســتند، تصریــح  ســینما
کــرد: بایــد بــا واقــع نگــری مشــکات مــردم و آنچه خواســت آنهاســت در فیلم ها 
نمایــش داده شــود و بــه دنبــال ایــده هــای روشــنفکری یــا مذهبی صــرف نبود.
کــرد: مــی خواهم درحیطه اقتصاد ســامت فعالیت  وی در پایــان خاطرنشــان 

خــود را ادامــه دهــم و بــه ایــن منظــور فیلمنامه بلندی در دســت تهیــه دارم.

علوی از مشکالت مستندش با پزشکان می گوید

»آرزو«ی سالمتی برای اقتصاد سالمت 
ایلیــا علــوی متولــد 1369 در قــم، فــارغ التحصیــل ریاضــی محــض از دانشــگاه صنعتــی شــریف و 
دانشــجوی کارشناســی ارشــد فلســفه علــم اســت.دوره هــای کارگردانــی و تصویــر بــرداری را در 
آموزشــگاهها و حــوزه هنــری گذرانــده اســت و از ســال 1390 کارتصویــر بــرداری و صدابــرداری و 

ســپس مستندســازی را شــروع کــرده اســت. 

مشــكل اصلــی مــا ایــن بــود کــه پزشــكان چنــدان 
ــد  ــه قص ــم ک ــانی ه ــد و کس ــی کردن ــكاری نم هم
همــكاری داشــتند، بــه خاطــر اینكــه ممكــن بــود با 
دادن اطالعــات از ســوی جامعــه پزشــكی تحــت 
فشــار قــرار بگیرنــد همــكاری هــای محــدودی مــی 
کردنــد لــذا بــه دســت آوردن اطالعــات وقــت گیــر 

و پرهزینــه بــود.

گفتوگویفیلمساز
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می خواســتم نشــان دهم که هســتند افرادی که 
بــدون تبلیغــات رســانه ای و بــه دور از جوســازی 
هایــی کــه بازیگــران هالیــوودی بــرای اقدامــات 
رســانه ای و معافیــت هــای مالیاتــی انجــام مــی 
دهنــد، ســال هاســت کــه بــه کشــور هــای محروم 

مــی رونــد و بــه آنــان کمــک مــی کننــد.

در مورد اثر مستند بدون مرز ؟ ▐
کنیــم ، بــا اثــری پرتــره مواجــه  گــر بخواهیــم بــه اثــر نــگاه  بــه صــورت فرمــی ا
کشــورهای  کــه مظلومیــت  هســتیم، امــا در محتــوا بــه دنبــال ایــن بــودم 
کمبــود هایــی مواجــه  کنــون بــا  کــه مســتعمره غــرب بــوده انــد و ا آفریقایــی 
هســتند به تصویر بکشــم و در مرحله بعد می خواســتم الگویی عملی را برای 
کننــد و در  کــه مــی خواســتند بــه نحــوی بــه بشــریت خدمــت  عاقــه مندانــی 
کشــور خودمــان داشــته  کــه تحربیــات متفــاوت تــری از  محیطــی قــرار بگیرنــد 

کنــم. باشــد، معرفــی 
امــام علــی)ع( در حدیثــی در زمینــه کمــک انســان مســلمان بــه دیگــر انســان ها 
گــر در دیــن بــا تــو بــرادر نیســتند امــا همــزاد تــو هســتند و بایــد بــه آن  مــی فرمایــد ا
کــه هســتند  کنــی و مــن در ایــن مســتند مــی خواســتم نشــان دهــم  کمــک  هــا 
کــه بازیگــران  کــه بــدون تبلیغــات رســانه ای و بــه دور از جوســازی هایــی  افــرادی 
هالیوودی برای اقدامات رســانه ای و معافیت های مالیاتی انجام می دهند، 
کــه بــه کشــور هــای محــروم مــی رونــد و بــه آنــان کمــک مــی کنند. ســال هاســت 

چگونه با سوژه اثر بدون مرز آشنا شدید ▐
هنگام ســاخت مســتند قبلی خود، با ســوژه مســتند 
کــه بــه  »بــدون مــرز«، آشــنا شــدم، پزشــکی ایرانــی 
که مأموریتی داشــته  صــورت داوطلبانــه و بــدون ایــن 
آفریقایــی خدمــات پزشــکی  کشــورهای  باشــد، در 

کشــورها ارائــه مــی دهــد. رایــگان بــه مــردم آن 
پــس از بازگشــت بــه ایــران و اتمــام آن مســتند، بــه 
کــردم تــا در  گشــتم و او را متقاعــد  دنبــال ایــن شــخص 
ســفر بعــدی خــود بــا او همراه شــوم و بتوانم از فعالیت 

هایــش بــه تهیــه مســتند بپــردازم.
در آذر مــاه ســال 92 جلســاتی بــا دکتــر عمــادی ســوژه 

کــه در فروردیــن 93 قــرار بــود،  گرفتــه شــد، و تعییــن شــد در اولیــن ســفر وی  اثــر 
گیــرد، بــا او همــراه شــوم و تقریبــا در آن زمــان 3 ماهــه تحقیقــات خــود  صــورت 

کــردم. کامــل  را 
فیلمبــرداری ایــن مســتند، نزدیــک بــه یــک ســال بــه طــول انجامیــد و در 
ــه  کشــورهای آفریقایــی ب ــر درمــان مــردم در  ــزون ب ــر عمــادی اف ایــن ســفر دکت
روســتاهای ســمنان و مازنــدران نیــز ســر زد و بــه مــداوای بیمــاران در ایــن 
مناطــق نیــز پرداخــت و همچنیــن از فعالیــت هــای وی در بیمارســتان هــای 

ــد. ــه ش گرفت ــی  ــران تصویرهای ــهر ته ش

مشکاتی در طول ساخت اثر نیز برایتان پیش آمد؟ ▐
ــه هــر حــال مشــکاتی در ابتــدا و در طــول مســیر  در ســاخت هــر مســتندی ب
وجــود دارد، امــا در ایــن مســتند راضــی نگــه داشــتن ســوژه در طــول مســیر تــا 
کــه دکتــر عمــادی تــا بــه حــال در مســتندی حضــور  حــدودی مشــکل بــود، چــرا 

کار مقــداری بــه طــول انجامیــد. نیافتــه بــود و ایــن جلــب اعتمــاد بــرای آغــاز 
امــا نکتــه دیگــر شــرایط فیلمبــرداری در آفریقا بود؛ چرا که ما مدام به شــهرهای 
کــه در مــن ایجــاد مــی شــد بــه واســطه فضــای  مختلــف مــی رفتیــم و استرســی 

کــرد. امنیتــی و دلهــره آور موجــود در آن کشــورها تــا حــدودی کار را ســخت مــی 
کــه تخصــص دکتــر، در زمینــه هــای بیمــاری عفونــی بود و بنــده کار  از آن جایــی 
کارمــان را ســخت  ســاخت مســتند را تــک نفــره انجــام مــی دادم تــا حــدودی 
کــم بــود و  کــه بیمارســتان هــا بســیار شــلوغ و شــرایط بــدی حا کــرده بــود؛ چــرا 
امــکان ابتــاء خودمــان بــه بیمــاری وجود داشــت و ســعی کردیم با تمــام توان، 

کار دکتــر عمــادی را در اثــر نشــان دهیــم. مشــکات و ســختی هــای 

جشــنواره عمــار تــا چــه میــزان مــی توانــد در  ▐
گفتــه هــا مؤثــر باشــد؟ بیــان نا

اتفــاق  آن  پشــتوانه ی مردمــی  و  عمــار  جشــنواره 
نمایــش  امــکان  کــه  هایــی  فیلــم  و  اســت  بزرگــی 
کــران  گســترده را ندارنــد را بــه دســت خــود مــردم بــه ا
کــه بــه ایــن جشــنواره  مــی رســاند، امــا انتقــادی 
کــه در برخــی مــوارد مباحــث  وارد اســت ایــن اســت 
گــر  سیاســی را بــه مســائل حزبــی تنــزل مــی دهــد و ا
کار خــود قــرار دهــد تــا  کثــری را در دســتور  جــذب حدا

حــدودی مؤثــر تــر خواهــد بــود.
کیفیت آثــار دریافتی می  جشــنواره عمــار با باالبــردن 
گمــان مــی  کنــد و  توانــد مخاطــب بیشــتری جــذب 
کــه آثــار جشــنواره عمــار امســال تــا حدودی نســبت به ســال های گذشــته  کنــم 
کــه شــاهد اتفاقــی بــزرگ در ایــن  کیفیــت بیشــتری دارد و ایــن نویــد را مــی دهــد 
کــه تــا بــه  کــه دوســتان در حــوزه هایــی  گام بعــدی ایــن اســت  زمینــه باشــیم و 
کــه بــه  امــروز مغفــول مانــده وارد شــوند و بــه فیلمســازان ایــن جــرأت را دهنــد 
کــه شــاید تــا بــه امــروز بــه اشــتباه خــط قرمــز فــرض مــی شــده وارد شــوند  آنچــه 
گــر بــه دنبــال تحول  کــه ا بــه خصــوص در حــوزه هــای فرهنگــی و اجتماعــی چــرا 

باشــیم ایــن تحــول از جنــس تحــول فرهنگــی و اجتماعــی خواهــد بــود.

کارگردان »بدون مرز« از دکتری ایرانی می گوید

خدمت به انسان ها؛ بدون رسانه و بدون مرز  
 ســعید عزیــزی، فعالیــت رســانه ای خــود را از ســال 84 را آغــاز کــرده اســت و در اولیــن گام خود به 
عنــوان محقــق آرشــیو و دســتیار کارگــردان در اثــر مســتند جنــگ بــه روش آمریکایــی حاضــر شــده 
و در ایــن ســال هــا همــکاری هایــی بــا شــبکه پــرس تــی وی داشــته اســت.عزیزی تجربــه هــای 
ســاخت مســتند در داخــل و خــارج از کشــور را داشــته اســت و افــزون بــر کارهایــی کــه در داخــل 
کشــور ســاخته آثــار »بچــه هــای هیمالیــا« در نپــال، »آشــنای دور«، »رگــه هــای حیــات« و »مســیر 
مومباســا« را در کشــورهای آفریقایــی کارگردانــی کــرده اســت. »بــدون مــرز« عنــوان هفتمیــن اثــر 
ســعید عزیــزی، پیرامــون تــالش هــای یــک پزشــک در آن ســوی مرزهــا جهــت بهبــود و ســالمتی 
ــا کنــون در شــبکه هــای مختلــف نیــز بــه نمایــش درآمــده اســت؛ ســعید  انســان هاســت کــه ت

عزیــزی، در حــال حاضــر بــه ســاخت اثــر مســتند »رؤیــای کارولیــن« مشــغول اســت

گفتوگویفیلمساز
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گفتوگویفیلمساز

علــی شــیرزادیان در گفتگــو بــا خبرنــگار »نشــریه روزانه جشــنواره مردمــی عمار« 
گفــت: بعــد از توافقــات هســته  دربــاره مضمــون مســتند »عدالــت آمریکایــی«، 
کشــور  که چهره امریکا در  کردیم  که پس از آن رخ داد، احســاس  ای و اتفاقاتی 
کــه اینها همان کســانی اند که  کــرده انــد  تعدیــل مــی شــود و عــده ای فرامــوش 
در طــول تاریــخ انقــاب اســامی جنایــات بســیاری ماننــد حمله بــه هواپیمای 
کرده  کشــور اعمال  مســافربری را انجام داده و تحریم های مختلفی علیه این 
انــد و لــذا الزم دانســتیم جلــوی ایــن تعدیــل چهــره آمریــکا را بگیریــم و فضایــی 
ــا زمــان مــا  گرفتیــم، چنــدان فاصلــه ای ب کارمــان الهــام  ــرای  کــه از آنهــا ب هــم 

ندارند.
کــه امریــکا بــه  وی افــزود: ایــن اثــر یــک مقایســه عــددی بیــن هزینــه ای اســت 
قربانیان هواپیمای مســافربری داده اســت و آنچه در قبال حوادث تروریســتی 
کــه ربطــی هــم بــه جمهــوری اســامی ایــران نــدارد، قرار اســت از کشــورما  لبنــان 

بــه عنــوان غرامــت بگیرند.
ــی  ــکل خاص ــت: مش ــار داش ــر اظه ــاخت اث ــکات س ــون مش ــیرزادیان پیرام ش
گــر زمــان  کــه ا وجــود نداشــت و فقــط بــا محدودیــت زمــان مواجــه بودیــم 
بیشــتری داشــتیم مــی توانســتیم اثــر بهتــری را چــه ازنظر داســتانی و چــه از نظر 

کنیــم. گرافیکــی تولیــد  جلــوه هــای 
کــه جشــنواره عمــار  کارگــردان »عدالــت امریکایــی« در پاســخ بــه ایــن ســوال 

گفــت: بــه نظــر مــن،  چقــدر مــی توانــد در تبییــن ارزشــهای انقــاب موثــر باشــد، 
کــه رخ داده اســت. در طــول زندگــی ام بهتریــن اتفــاق ســینمایی اســت 

شــیرزادیان  بــا بیــان اینکــه در دوران دانشــجویی بــا دیــدن آثــار جشــنواره عمــار 
ــم  ــه ســمت مستندســازی بیای گرفتــم ب در دانشــگاههای همــدان، تصمیــم 
گــر جشــنواره عمــار نبــود چنیــن جســارتی در مــن ایجــاد نمــی  اظهــار داشــت: ا
ــن  ــر م ــا اث ــد و آی ــی بین کارم را م ــی  کس ــا  ــه آی ــد اینک ــکاری مانن ــه اف ک ــرا  ــد، چ ش

سانســور نمــی شــود، مانــع فعالیــت مــن در ایــن عرصــه مــی شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برکــت جشــنواره عمــار در مردمــی بــودن آن اســت، 
کــه  کــرد: جشــنواره عمــار باعــث شــده اســت مــردم بــه ایــن پــی ببرنــد  تصریــح 
ســاخت، تحلیــل و نظــر دادن دربــاره فیلــم مخصــوص قشــر خاصــی نیســت.  
کرد: هالیوود با ســاختن فیلم های متعدد توانســته  شــیرزادیان خاطر نشــان 
کنــد امــا وقتــی در بیــن  اســت افــکار موردپســند خــود را بــه مــردم جهــان عرضــه 
کارهــای ارزشــی و نشــان دادن چهــره اســتکبار مــی  هنرمنــدان مــا صحبــت از 
کار طفــره مــی رونــد لــذا نمــی تــوان انتظــار زیــادی از قشــر خــاص  شــود، از ایــن 
کــه در ایــن زمینــه کاری انجــام دهند و همیــن افرادی  ســینمای ایــران داشــت 
کــه در جشــنواره عمــار حضــور دارنــد و دغدغه هــای انقابی و ارزشــی دارند باید 
کننــد وگرنــه جــای دشــمن اصلــی و  کار بیاینــد و در ایــن زمینــه روشــنگری  پــای 

فرعــی عــوض مــی شــود.

کارگردان »عدالت آمریکایی«:

نمی خواهیم چهره آمریکا تعدیل شود
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گفتوگویفیلمساز

فاطمــه مرزبــان، در گفــت و گــو بــا خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره 
ــزود: از  ــا جشــنواره عمــار اشــاره کــرد و اف ــه نحــوه آشــنایی ب عمــار«، ب
طریــق اکــران هــای مردمــی بــا ایــن جشــنواره آشــنا شــدم و در ســایت 
هــا و خبرگــزاری هــا مقــداری پیرامــون سیاســت هــا و رونــد برگــزاری آن 
مطالعــه کــردم و پــس از آن آثــار خــود را بــرای جشــنواره ارســال کــردم.

ــه موضــوع مســتند خــود کــه پیرامــون کشــت زعفــران  ــا اشــاره ب وی ب
ــوای مرطــوب،  ــه خاطــر ه ــار داشــت: در اســتان گلســتان ب اســت، اظه
زمینــه کشــت زعفــران مســاعد نیســت، امــا در روســتای وامنــان حــاج 
آقــای احمــدی چندیــن ســال پیــش بوتــه زعفــران وحشــی در اطــراف 
روســتا مشــاهده مــی کنــد و بــه بررســی قابلیــت هــای کشــت زعفــران 

ــردازد. در روســتا مــی پ
مرزبــان بــا بیــان ایــن کــه حــاج آقــا احمــدی پــس از موفقیــت در کشــت 
آزمایشــی زعفــران، بــه فکــر کشــت تجــاری زعفــران در روســتا و تبلیــغ 
ایــن کســب و کار مــی افتــد، تصریــح کــرد: اهالــی وامنــان منبــع درآمــد 
مشــخصی در روســتا نداشــتند، از ایــن رو بــه شــهر مهاجــرت مــی کردند، 
امــا بــا پیشــنهاد حــاج آقــا احمــدی شــاهد بودیم کــه مردم بــه روســتا باز 

گشــتند و اشــتغال زایــی بســیاری بــرای جوانــان حاصــل شــد.
کارگــردان »عــروس وامنــان«، با بیــان این کــه یکــی از جذابیت 
هــای کار ایــن بــود کــه روحانــی روســتا کــه بــرای کار فرهنگی 
بــه روســتا آمــده بــه فکــر اشــتغال آفرینــی و معیشــت اهالــی 
ــان  ــران وامن ــر زعف ــال حاض ــت: در ح ــت، گف ــاده اس ــم افت ه
خلوصــش از زعفــران قــم هــم بیشــتر اســت و بــه عنــوان یکی 

از بهتریــن زعفــران هــای ایــران شــناخته شــده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه زمینــه اجــرای طــرح هایــی نظیــر ایــن مســئله در 
اســتان زیــاد اســت، اظهــار داشــت: متأســفانه مــردم از ایــن فرصــت هــای 
شــغلی اطاعــات مناســبی ندارنــد و نمــی داننــد کــه چگونــه افــکار خــود 

را عملــی و فرصــت شــغلی مناســب ایجــاد کننــد. 
مرزبــان، در ادامــه تصریــح کــرد: در گذشــته اداره جهــاد کشــاورزی نظرش 
ــازگازی  ــتان و ناس ــدل اس ــوای معت ــر آب و ه ــه خاط ــه ب ــود ک ــن ب برای
محیــط، امــکان پــرورش شــتر مــرغ وجــود نــدارد، امــا شــخصی گفــت که 
مــن ثابــت مــی کنــم کــه ایــن امــر امــکان پذیــر اســت و از ایــن طریــق 

بــه ســود باالیــی نیــز رســید.
ــه  ــه دارم کاری را ب ــه عاق ــن ک ــان ای ــا بی ــان، ب ــروس وامن ــردان ع کارگ
انجــام برســانم کــه مــردم از آن اســتفاده کننــد، اظهــار داشــت: رجــوع بــه 
چنیــن طــرح هــا و نــوآوری هایــی افــزون بــر راحتــی، ســوددهی باالیــی 

نیــز دارد.
وی ایــران را کشــور ظرفیــت هــا دانســت و افــزود: عــده ای فقــط بــه دنبال 
ایــن هســتند کــه بگوینــد نمــی شــود امــا اگــر بــا دیــد بــاز نــکات مثبــت 

را ببینیــم فرصــت هــای بســیاری پیش روی مــا قــرار دارد.
ــاجد،  ــم در مس ــش فیل ــی و پخ ــای مردم ــران ه ــه اک ــان، مقول مرزب
ــان بســیار جالــب و  ــرای کارگردان مــدارس و مــکان هــای مختلــف را ب
مثمــر ثمــر ارزیابــی کــرد و افــزود: فیلــم هــای کوتــاه و مســتند، اکــران 
هــای بــه خصوصــی جــز بــه صــورت معــدود در جشــنواره هــا نــدارد، 
بــه همیــن جهــت مســئله اکــران هــای عمــار بــرای کارگردانــان بســیار 

مهــم اســت.
ــذار  ــیار اثرگ ــاص را بس ــات خ ــه موضوع ــار ب ــنواره عم ــه جش وی توج
برشــمرد و افــزود: جــای چنیــن تفکــری در ســینما خالــی بــود و ایــن 
بســیار ســتودنی اســت کــه ایــن جشــنواره توانســته توجــه طیــف هــای 

مختلــف را جلــب کنــد.
ــزوم تبلیــغ و اطــاع رســانی  ــر ل ــان ب کارگــردان عــروس وامنــان، در پای
ــن  ــا ای ــدان ب ــردم و هنرمن ــنایی م ــت آش ــار جه ــنواره عم ــتر جش بیش

ــرد. ــد ک جشــنواره تأکی

گفت و گویی با کارگردان »عروس وامنان«

اشتغال زایی=کار فرهنگی
فاطمــه مرزبــان، اهــل گــرگان و فــارغ التحصیل رشــته عکاســی اســت. او از ســال 88 وارد صداوســیمای 
گلســتان شــد و کار حرفــه ای خــود را بــا تدویــن فیلــم آغــاز کــرد. عــروس وامنــان ســومین اثــر جــدی، 
فاطمــه مرزبــان در مقــام کارگــردان اســت، او پیــش از ایــن مســتندی در زمینــه پــرورش شــترمرغ تولیــد 
کــرده و اکنــون در حــال ســاخت اثــری بــا عنــوان »شــاید گلســتان همیــن جاســت« بــا موضــوع پــرورش 
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گفتوگویفیلمساز

کــه بــه ســراغ ســوژه مســتند معلــم رفتیــد و در ســاخت ایــن اثــر  ▐ چــه شــد 
بــه دنبــال چــه بودیــد؟

یــک آدم هایــی هســتند از جنــس همین فــردی که ما در کارمان برای ســاخت 
کــه مــی  مســتند قــرار شــد بپردازیــم. آدم هــای ویــژه و شــریفی هســتند، آنقــدر 
کــه آدم هــای دیگــر ایــن هــا را ببیننــد. یعنــی  تواننــد الگــو باشــند. خــوب اســت 
شــکل زندگــی شــان مــی توانــد یــک مدل زندگی باشــد و شــکل فعالیتشــان هم 
یــک مــدل ویــژه فعالیــت باشــد. مجمــوع ایــن هــا یــک ســبک زندگــی درســت 
گوییــم ســبک زندگــی  کــه مــا بــه او مــی  را نشــان مــی دهــد. یــک ســبک زندگــی 
کــه در آن خودمحــوری پایــه نیســت. آدم  اخاقــی و اســامی و ایرانــی. زندگــی 
کننــد بــرای دیگــران، بــرای جامعــه، بــرای  کــه خودشــان را ایثــار مــی  هایــی 
ــا  ــس آدم ه ــن جن ــاع. ای ــی اجتم ــای عموم ــاق در فض ــیدن اخ ــری بخش تس
شــبیه معلــم هــا هســتند. اســم ایــن مجموعــه هم معلــم هســت. این هــا واقعا 
ــد.  ــاد دادن دارن ــرای ی گفتــن و مطلبــی ب ــرای  معلــم هســتند. یعنــی حرفــی ب
کــه در واقــع ایــن آدم هــا  کادمیــک نباشــد ایــن مطالبــی  ممکــن اســت خیلــی آ
کــه مــی شــود از ایــن هــا یاد گرفــت، نگاه به زندگی شــان  مــی گوینــد. آن چیــزی 

اســت. 
کلــی مطلــب بــرای یادگرفتــن  کنیــد،  شــما بــه زندگــی احمــد علمایــی فکــر مــی 
کلیشــه ای و تکــراری  کــه شــاید االن بــه نظــر خیلــی  وجــود دارد. مفاهیمــی 
کــی  ــی اتفــاق دردنا کلیشــه ای شــده اســت ول ــد. مثــا ایثــار یــک مفهــوم  بیای
گوینــد  کــه شــما وقتــی مــی خواهــی از ایثــار حــرف بزنــی، بــه تــو مــی  اســت 
ــی؟ شــما وقتــی مــی  ــزن! پــس از چــه چیــزی حــرف بزن کلیشــه هــا حــرف ن از 
کلیشــه هــا حــرف نــزن. اخــاق  گوینــد از  خواهــی از اخــاق حــرف بزنــی، مــی 
کلیشــه شــده اســت؟ یعنــی نبایــد در مــورد آن حــرف زد؟ نبایــد از یــک آدمــی که 
اهــل ایثــار اســت، حــرف زد؟ شــاید ایــن یــک دســتآویزی شــده اســت بــرای این 
کــه ایــن مفاهیــم دیــده نشــوند. ولــی ایــن آدم هــا بــه شــدت نمادهــای زندگــی 
اخاقــی و انســانی هســتند. یعنــی واقعــا اتفــاق هــای مجموعــه راجــع بــه آدم 

ک و حیــات طیبــه،  ک هســتند و زندگــی پــا کــه نمــاد زندگــی پــا هایــی اســت 
همــان هــدف انقــاب اســامی اســت. ایــن آدم ها در آن مســیر هســتند. مســیر 
کــه رســیدن بــه آن حیــات طیبــه اســت. دغدغــه مــا  حقیقــی انقــاب اســامی 
هــم همیــن بــود و مــا بــا همیــن انگیــزه بــه ســراغ ایــن آدم هــا رفتیــم. آدم هایــی 
کــه جــذاب هســتند. قطعــا یــک پدیــده بــرای مستندســاز بایــد جــذاب باشــد تا 
بــه آن بپــردازد. ایــن اتفاقــات و ایــن افــراد هــم فــوق العــاده جــذاب هســتند. واال 
کــه همــه جــا هســت و همــه دارنــد مــی بیننــد.  زندگــی هــای عــادی و معمولــی 
کنــی و بــه دیگــران نشــان  شــما بایــد یــک پدیــده خــاص را در فیلمــت رونمایــی 
کار معمولــی اســت. چــرا وقت خود و دیگــران را هــدر دادی  کــه یــک  بدهــی واال 

کــه هــدف خاصــی پشــت آن باشــد. بــدون ایــن 

بعد از پایان ساخت مستند آیا به آن هدفی که داشتید رسیدید؟ ▐
کار راضــی نیســت.  معمــوال فیلــم ســاز وقتــی یــک فیلــم را مــی ســازد، خــود از 
کــه تمــام وجــوه شــخصیتی آن انســان بــه طــور  چــون دلیــل عمــده ایــن اســت 
ــا  کاری مــا ی کــم  کامــل در فیلــم منعکــس نشــده اســت. بــه دالیــل مختلــف، 
ــوه شــخصیت  ــام وج ــه تم ک ــا، ایــن  ــل دیگــری، ام ــا هــر دلی ــود ی شــرایط موج
کار  کــه از ایــن  احمــد علمایــی در ایــن فیلــم دیــده نمــی شــود. باعــث مــی شــود 
رضایــت کامــل نداشــته باشــم. عمــًا نتوانســتیم بــه ابعاد دیگــر زندگی ایــن آدم 

کار مــی شــود.  بــه دالیــل مختلــف بپردازیــم و ایــن باعــث نارضایتــی از 

کــه اصــوال بــه زندگــی شــخصی افــراد مــی پردازنــد،  ▐ در مســتندهایی 
مرحلــه ارتبــاط بــا ســوژه یکــی از اساســی تریــن و اصلــی تریــن مرحلــه هــا 
ــا احمــد  گیــری ارتبــاط ب اســت، مــی خواســتم در خصــوص مرحلــه شــکل 

ــد. ــت بفرمایی ــی صحب علمای
وقتــی شــما ســراغ یــک فــردی مــی رویــد و بــه عنــوان ســوژه فیلم نــگاه می کنید 
کــه حجابــی بیــن شــما و آن  بایــد بتوانیــد بــا او ارتبــاط برقــرار بکنیــد، ارتباطــی 

حبیبی از معلم می گوید

زندگی »علمایی« ها؛ فوق العاده جذاب
محمــد حبیبــی منصــور از دانــش آمــوزان هنرســتان روایــت فتــح و دارای مــدرک کارشناســی 
سینماســت. او چنــد ســالی اســت کــه وارد حــوزه مستندســازی شــده و تــا به حــال آثــاری از جمله 
»یــک تجربــه مانــدگار«، »تاریخچــه بســیج بانــوان«، مجموعــه 5 قســمتی »اربعیــن«، »صیــادان 
عشــق«، »نقطــه رهایــی«، مجموعــه مســتند »راهیــان نــور« و »دانشــگاه هویــزه« را بــه تولیــد 

رســانده اســت. 
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ایــن آدم هــا در آن مســیر هســتند. مســیر حقیقــی 
انقــالب اســالمی کــه رســیدن بــه آن حیــات طیبــه 
اســت. دغدغــه مــا هــم همیــن بــود و مــا با همین 
انگیــزه بــه ســراغ ایــن آدم هــا رفتیــم. آدم هایــی 
کــه جــذاب هســتند. قطعــا یــک پدیــده بــرای 
مستندســاز بایــد جذاب باشــد تا بــه آن بپــردازد. 
العــاده  فــوق  افــراد هــم  ایــن  و  اتفاقــات  ایــن 

جــذاب هســتند. 

کامــل در مقابــل دوربیــن  کــه مانــع بــروز دادن فــرد بــه طــور  آدم در واقــع نباشــد 
شــما شــود. 

کــه  کــه فــرد نتوانــد درون خــودش را آن طــور  دوربیــن شــما نبایــد مانعــی باشــد 
بایــد نشــان بدهــد. نبایــد اتفاقی بیفتد که فرد مجبور بشــود خــودش را پنهان 

بکند.
کــه ایــن حجــاب دوربیــن از بین  گــروه مستندســاز بایــد شــرایطی را فراهــم کنــد   

کتــاب جزیــره  کــه شــهید آوینــی در  بــرود، نکتــه ای 
کنــد همیــن پدیــده  مانــدگار، از آن صحبــت مــی 
گیــری عوامــل  کــه در ارتبــاط  حجــاب دوربیــن اســت 
کامــا  بــا ســوژه هــا ایــن اتفــاق از بیــن بــرود و ایــن 

ــت.  ــی اس ــی و ارتباط حس
آن فــرد بایــد ارتبــاط نزدیکــی بــا شــما داشــته باشــد 
گرانــه  کــه شــما نــگاه تحلیــل  و ایــن طــور فکــر نکنــد 
خاصی نســبت به شــخصیت او دارید! باید نســبت 
بــه شــما احســاس خوبــی داشــته باشــد تــا بــا شــما 
راحــت باشــد. مــن هــم همیــن طــور، یــک زمانــی 
گذاشــتم و او  ــا ســوژه  ــو و صحبــت ب گ گفــت و  ــرای  ب
ــد  ــا مــی توان ــم م ــه وســیله فیل ــرد ب ک احســاس مــی 

بخشــی از حــرف هــای خــودش را بزنــد. در واقــع مــا را محرم پنداشــته بــود برای 
ایــن حرفهایــش را بــه راحتــی بزنــد. برقراری ایــن ارتباط و اعتماد زمــان می برد. 

جشــنواره عمــار چــه قــدر مــی توانــد در معرفــی الگوهــای صحیــح ســبک  ▐
زندگــی اســامی موفــق باشــد

ــه  ک ــه معنــای ایــن  رویکــرد عمــار در فیلمســازی، رویکــردی مردمــی اســت. ب
کننــده بایــد مردمــی باشــد، فیلــم ســاز هــم بایــد از مــردم  کــران  ســوژه هــا و ا

باشــد. یعنــی یــک فکــر مردمــی مــی توانــد یــک جشــنواره مردمــی را اداره بکنــد 
گــر ایــن اتفــاق نیفتــد یــک جــای ایــن پــازل ناقص اســت.  و بــه نتیجــه برســاند. ا
در واقــع همــه عناصــر ســر پاشــدن یــک جشــنواره مردمــی بایــد مردمــی باشــد یا 

الاقــل دغدغــه مردمــی داشــته باشــد. 
فیلــم ســاز مردمــی هــم نســبت بــه درون اجتمــاع اطــراف خــودش بایــد 
دغدغــه داشــته باشــد. مقولــه هنــر بــرای هنــر، در یــک جایــی مثــل عمــار، 
اثــر  هــا  آدم  کــه  ایــن  نــدارد.  موضوعیــت  اصــا 
کــه مخاطبــش یــک جمــع  هنــری درســت بکننــد 
هنــری خــاص باشــد، بــا نــگاه جشــنواره عمــار هیــچ 
کارکــردی نــدارد. مخاطبــان فیلــم عمــار بایــد عمــار 
محتــوا  در  فقــط  نبایــد  مســئله  ایــن  امــا  باشــند. 
ــی  ــرم مردم ــک ف ــد ی ــم بای ــرم ه ــد، در ف ــاق بیفت اتف

کنــد.  پیــدا 
هــم جشــنواره و هــم فیلــم هــا، بایــد بــه یــک فــرم 
کــه مــردم بتواننــد بــا فــرم  مردمــی برســند بــه طــوری 
کننــد؛ در واقــع همــه  مجموعــه هــم ارتبــاط برقــرار 
عناصــر بایــد بــه درســتی چیــده بشــود تــا آن نتیجــه 
ــل  ــت حاص ــش اس ــه دنبال ــار ب ــنواره عم ــه جش ک ای 

ــود.  بش
روز  بــه  را  بــه پدیــده هــای اجتماعــی خــودش  باتوجــه  بتوانــد  بایــد  عمــار 
کــه عمــار در فــرم حــل نشــود و در ســاختار  بکنــد تــا فرامــوش نشــود. انشــااهلل 
کــه شــرط حیــات و بقایــش، زنــده  ــر ایــن  گرفتــاری نشــود. از آن مهــم ت دچــار 
کــرده و امیــدوارم  کار  کــه بــا آن شــروع بــه  نگــه داشــتن همیــن شــعاری اســت 
همیشــه، همیــن طــور جــذاب بمانــد. جــذاب مانــدن هــم به بــه روز بــودن هم 

بــه محتــوا و هــم بــه فــرم بســتگی دارد. 
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گفتوگویفیلمساز

 رئیس سازمان سینمایی مطلب فوق العاده 
زیبایی در خصوص مدافعان حرم می نویسد 

اما متاسفانه رئیس سازمان سینمایی کشور به 
جایی این که این مطالب را در مدح مدافعان 
حرم بنویسد باید به اندازه آن مسئولیت و 

جایگاهی  که در جمهوری اسالمی اشغال کرده 
است، حق خودش را در حوزه مقاومت بپردازد و 

به کارهای کم اولویت در کشور نپردازد.

چــه طــور شــد کــه بــه ایــن ســوژه پرداختید؟ ابتــدا شــریک االنتصــار را کار  ▐
کردیــد یــا ردپــای یک فرشــته؟

یــک مســتندی در خصــوص بچــه هــای  بــه ســوریه رفتیــم و  مــا  نــادری: 
کار کردیم، بعد از آن بود که دیدیم شــهید شــاطری  فاطمیون یک مســتندی 
کــه ایشــان در  کــرده اســت و خیلــی هــا اطــاع ندارنــد  کارهــای زیــادی  در ســوریه 
کــه فیلــم  گرفتیــم  کارهایــی و خدماتــی انجــام داده اســت. تصمیــم  آن جــا چــه 
ردپــای یــک فرشــته را بســازیم. در انتخــاب اســم هــم نگاهمــان ایــن بــود؛ یــک 
کــه فرشــته هایی هســتند از حرم اهل بیت نگــه داری می کنند،  روایــت داریــم 
کــه بــه یــاری حــرم مــی  بــه نوعــی شــهید شــاطری هــم یکــی از فرشــته هــا بــود 
شــتابد و مــا ردپــای ایــن فرشــته را در اطــراف حــرم دیدیــم و ایــن مســتند را بــه 

کردیــم. عنــوان نامگــذاری 

در خصوص نحوه ساخت اثر توضیح دهید؟ ▐
کنین  کامــا خودجــوش ســاخته شــد و ســا ایــن اثــر 
کاری  زینبیــه وقتــی فهمیدند که ما می خواهیــم یک 
ــد  کردن ــک  کم ــم  ــام بدهی ــاطری انج ــهید ش ــرای ش ب
کار ســاخته بشــود. هیــچ ارگان و دســتگاهی  کــه ایــن 
کــه  کمــک نکــرده بــود ولــی مــا خیلــی دوســت داشــتیم 
کار انجــام بشــود لــذا خودجوش به ســوریه رفتیم  ایــن 

کار را ســاختیم. و ایــن 
کردنــد تــا از شــهید  کار   مدافعــان حــرم هــم خیلــی 
شــاطری نــام و اثــری بمانــد، چــون ایــن شــهید بزرگــوار 
را دیــده بودنــد و مــی دانســتند ایشــان مظلــوم اســت و 

کار انجــام بشــود.  خیلــی دوســت داشــتند ایــن 
ایــن مســتند خیلــی از نقشــه هــای دشــمن را برمــا 

کــه وجود داشــت،  کــرد، چــون در ماجــرای شــهید شــاطری یــک نقطــه ضعفــی 
ماجــرای شــهادت ایشــان بــود؛ آن اوایــل بــه دلیــل مســائل امنیتــی از ماجــرای 
کــه دشــمنان  گفتنــد و همیــن باعــث شــده بــود  شــهادت ایشــان چیــزی نمــی 
کــه شــهید  مــا در خــط مقاومــت از ایــن قضیــه سواســتفاده بکننــد و بگوینــد 
کردیــم  کــه مــا در ایــن مســتند ســعی  شــاطری قاتــل مــردم ســوریه اســت، 
یــک جــواب خیلــی محکــم بــه آن هــا بدهیــم و بــه نوعــی بگوییــم بــر خــاف آن 

کردیــد، شــهید شــاطری ایــن جــا مهدکــودک و مدرســه زده  کــه شــما  تبلیغاتــی 
کــرده اســت و فعالیــت ایشــان اصــا  کامــا انســان دوســتانه  اســت. خدمــات 

ابعــاد نظامــی نداشــته اســت. 

مستند ردپای یک فرشته از نظر خودتان راضی کننده بود؟  ▐
کار بســیار حرفــه ای در  نشــان دادن عملکــرد شــهید شــاطری در ســوریه، یــک 
کار  یــک زمــان خیلــی عالــی مــی طلبــد. یعنــی بــا فــراغ بــال بــه ســوریه بــروی، 
بکنــی، مصاحبــه هــای خوبــی بگیــری، تصاویــر خاصی جمــع آوری کنــی اما ما 
کار کردیم که در شــان شــهید  بــه صــورت خودجــوش رفتیــم بــرای این مســئله 
شــاطری نبــود امــا بــه برکــت خــون شــهید، ایــن اثــر خیلــی قابــل توجــه درآمــد و 
دیگــران خیلــی پســندیدند امــا مــا فکــر مــی کنیــم در مورد شــهید شــاطری باید 
خیلی بیشــتر از این حرف ها زده شــود. خود مســتند قابل دفاع اســت، اما در 
مقایســه بــا عملکــرد شــهید چیــزی نیســت. همــان 
کــه ایــن مســتند پخــش شــد، آقــای پناهیــان  شــبی 
روی منبــر در مــورد ایــن فیلــم و شــهید شــاطری 

کردنــد.  صحبــت 

ســوریه  ▐ در  اقداماتــی  چــه  شــاطری  شــهید 
کــه بــه ایــن شــکل در آن جــا  انجــام داده بــود 

بــود؟ شــده  محبــوب 
شــهید شــاطری وقتی وارد ســوریه می شود، هشت 
ســال قبلــش رئیــس ســتاد بازســازی ایــران در لبنــان 
بعــد از جنــگ 33 روزه بــوده اســت. در لبنــان واقعــا 
کــه مــا در »شــریک  کــرده  اقدامــات فــوق العــاده ای 

االنتصــار« بــه او پرداختیــم.  
بعــد از آن شــهید شــاطری بــه ســوریه مــی رود و مــی بینــد اطــراف حــرم حضرت 
زینــب، مــردم وحشــت زده هســتند و اطــراف حــرم در حال خالی شــدن اســت. 
کــه تکفیــری هــا بتواننــد حــرم حضــرت زینب  ایــن خالــی شــدن باعــث مــی شــد 
کــه نگــذارد مــردم آن مناطــق  کار ایشــان ایــن بــود  را تصــرف بکننــد. نکتــه 
گفتیــم از  کــه در مســتند  را خالــی بکننــد. بــه همیــن دلیلــی تمــام اقداماتــی را 
کــه در آن جــا وجود  قبیــل تاســیس مدرســه و مهدکــودک، تعمیــر بیمارســتانی 

پای انتقاد کارگردان از مدیران سینمایی

ردپای سه فرشته حامی حرم در»ردپای فرشته«
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گفتوگویفیلمساز

کــرد تــا مــردم در آن  کارهــا را  داشــت و قابلیــت اســتفاده نداشــت و همــه ایــن 
کــه  کنــد  ــدازی  کشــافه المهــدی را راه ان منطقــه بماننــد. بعــد از آن توانســت 
کــه شــهید شــاطری هــم  یــک نهــاد دانــش آمــوزی بــود و نکتــه جالــب ایــن بــود 
کــرد. کشــافه المهــدی را بــا این  کار مــی  بــرای شــیعیان و هــم بــرای اهــل ســنت 
کــه از همــان ابتــدای جنــگ بتوانــد یــک نســل جدیدی  کــرد  هــدف راه انــدازی 
کامــا  کــه ایــن نســل بــا مفاهیمــی مثــل مقاومــت  کنــد  را بــرای ســوریه تربیــت 

اشــنا باشــد.

ســاخت مســتند در خارج از مرزها و در کشــوری که درگیر جنگ اســت،  ▐
چگونه بود؟  

کار را در مناطــق بحران نمی بینیم. یک ضعف بزرگی  کــه بایــد و شــاید  آن طــور 
کــه بایــد را بــه آن نمــی  کنیــم و اهمیتــی  کار تولیــد نمــی  کــه داریــم مــا در بحــران 
کــه از مناطــق بحرانــی فیلــم  کــه بایــد از مستندســازان  دهیــم و آن حمایتــی را 
مــی ســازنند، انجــام نمــی دهیــم. ایــن یــک خایــی را بــرای مــا شــکل داده 
کنــد.  کــه دشــمن بــه نحــو احســن دارد از ایــن مســئله سواســتفاده مــی  اســت 
کــه مــا در جریــان مقاومــت یــک ضعــف  ایــن عــدم حمایــت باعــث شــده اســت 

رســانه ای بــزرگ داشــته باشــیم.
ــر هــم شــده اســت. مثــا ســازمان ســینمایی  ــدا پررنــگ ت  ایــن موضــوع جدی
اصــا کاری در خصــوص ســوریه، مدافعــان حــرم یا خــط مقاومت جدیدا تولید 
کــه حمایــت صرفــا از طریــق نهادهــای مردمــی  نکــرده و ایــن خیلــی بــد اســت 
انجــام بشــود. ســازمان ســینمایی و مجموعــه فرهنگــی دولــت حــق خــودش 
را ادا نکــرده اســت. مثــا رئیــس ســازمان ســینمایی مطلــب فــوق العــاده 
زیبایــی در خصــوص مدافعــان حــرم مــی نویســد اما متاســفانه رئیس ســازمان 
کــه ایــن مطالــب را در مــدح مدافعــان حــرم  کشــور بــه جایــی ایــن  ســینمایی 
کــه در جمهــوری اســامی  بنویســد بایــد بــه انــدازه آن مســئولیت و جایگاهــی  
کارهــای  کــرده اســت، حــق خــودش را در حــوزه مقاومــت بپــردازد و بــه  اشــغال 
گســترش مســتند تجربــی زیــر مجموعــه  کشــور نپــردازد. مرکــز  کــم اولویــت در 
ســازمان ســینمایی اســت. ایــن مرکــز بودجه ســاالنه قابــل توجهــی را در اختیار 
کنــار بگــذارد، ایــن یــک ضعــف  کارهایــش را بــرای ســوریه و عــراق  دارد. یکــی از 
کــه بــه  بزرگــی بــرای دولــت اســت. مــردم مــا عاقــه دارنــد بداننــد، ایــن افــرادی 
کــه مــی  کســانی هســتند. شــبهاتی اســت  ســوریه مــی رونــد و مــی جنگنــد چــه 

ــه در ســوریه مــی جنگننــد یــک رقــم بســیاری باالیــی  ک ــی هایــی  گوینــد ایران
کــه بــه طــور کامــل دروغ اســت. چــرا مــا بایــد چنــان  گیرنــد درحالــی  حقــوق مــی 
کــه مــردم خودمــان، در خصــوص مدافعــان  ضعــف رســانه ای داشــته باشــیم 
حــرم خودمــان یــک همچیــن شــبهاتی داشــته باشــند؟ ایــن یعنــی مــا در ایــن 

مســئله خیلــی ضعــف داشــته ایــم.
 
سختی های کار ▐

کــه باالخــره اســتارت خــورد، یــک گروهی را تشــکیل  کار شــهید شــاطری  بعــد از 
کارمــان هیــچ  کــه مــا در  دادیــم بــه نــام مستندســازان بــدون مــرز، بــا ایــن هــدف 
مرزی جز مرزهای اعتقادی و دینی نداشته باشیم و در مسیر انقاب و اسام 
کــه در همه حــوزه هایی که  کار بکنیــم. ســعی مــا این هســت  در هــر جــای دنیــا 
کار بکنیــم. ایــن حــوزه مــی توانــد حــوزه طــب اســامی و طــب  انقــاب نیــاز دارد 
ســنتی باشــد، یا مثا بحث زبان فارســی باشــد، یا بحث شــیعه در جای جای 

دنیــا باشــد یــا محــور مقاومــت، بــرای مــا فرق نمــی کند. 

زمان ساخت مستند شهید شاطری زنده بودند؟! ▐
نــادری: نــه. در زمــان ســاخت شــهید شــاطری بــه شــهادت رســیده بودنــد ولــی 
کــه از آن  مــا قبــل از شهادتشــان از ایشــان مصاحبــه هــای مختلفــی داشــتیم 
کــم  کار خیلــی  گــر آن تصاویــر نبــود انگیــزه بــرای ایــن  کردیــم. شــاید ا اســتفاده 
مــی شــد زیــرا در ســوریه از شــهید شــاطری جــز چنــد تصویــر بــا موبایــل هیــچ 
تصویــر دیگــری نیســت و ایــن هــم ضعــف رســانه ای مــا در جمهــوری اســامی 
کــه ایــن همه کارهــای زیبــا در محــور مقاومت می  کــه کســانی  مــی رســاند. چــرا 
گــر بــه مــردم جهــان نشــان داده بشــود، پیام صلــح و امنیــت را در پی  کــه ا کننــد 

خواهــد داشــت، چــرا نبایــد همــراه ایشــان یــک تصویــر بــردار نباشــد.
در ســاخت ردپــای فرشــته چنــد شــهید دخیــل بودنــد. یکــی خــود شــهید 
کــه آشــنایی مــا بــا ایشــان در زمــان حیاتــش بــود و همیــن باعــث شــد  شــاطری 
گر پــای ما  کــه مســتند ردپــای فرشــته را بســازیم. یــک فــرد دیگر، کســی بــود که ا
بــه ســوریه بــاز شــد، جــز بــا حمایــت شــهید ابوحامد که بــه هر حــال مــا را دعوت 
کــه مدافعــان  کــرد و مــا را پذیرفــت. شــاید زیبایــی ایــن مســتند بــه ایــن باشــد 
کردنــد و خــود شــهید شــاطری و شــهید  کمــک  حــرم در ســاخت ایــن مســتند 

کار شــدند.  ابوحامــد ســبب تولیــد ایــن 
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یادداشتفیلم

چه شد که این سوژه را برای پرداخت انتخاب کردید؟ ▐
ایــن موضــوع حــدودا یک ســال پیش از طرف مرکز مســتند ســوره حــوزه هنری 
ســفارش داده شــد و دغدغه شــان بود که در این خصوص مســتندی ســاخته 
کار مــی  کــه آن جــا  شــود؛ تحقیــق اولیــه را هــم بــا مــوزه صلــح ایــران و عزیزانــی 
کردنــد و یــک اشــرافی بــر موضــوع عامــل نارنجــی پیــدا کردیــم، بــرای خــودم هم 
گذشــت چهــل ســال از جنــگ ویتنــام ایــن مــاده  کــه چــرا پــس از  دغدغــه شــد 

گیــرد و تحقیقــات اولیــه را شــروع کردیــم.  قربانــی مــی 
مــا در ابتــدا یــک قــرارداد تحقیقاتــی بســتیم و یــک ســفری بــه ویتنــام داشــتیم؛ 
گزارشــی به این موضوع نداشــته باشم. یک فیلمساز  کلیشــه و  خواســتم نگاه 
کــه خیلــی خبــری  فرانســوی هــم در خصــوص ایــن موضــوع فیلــم ســاخته بــود 

گزارشــی بــود.  و 
کــردم یــک مقــدار فضــای ایــن فیلــم را به ســمت حقــوق بشــر و صلح  مــن ســعی 
کــه خــدا را شــکر جایی به نــام »خانه صلح« در شــهر »بوشــیوی«  هدایــت بکنــم 
کــه بــا  کــردم. بانــی او آقــای »گــوآن» بــود، مدیــر ایــن موسســه خیریــه بــود  پیــدا 
کــه مــی  کــودکان قربانــی عامــل نارنجــی  کمــک هــای مردمــی اداره مــی شــد و 
که از پا بیفتند، و با توجه  توانستند زندگی بکنند و محدودیت در حدی نبود 
کــه در زمینــه خوانندگــی، اجــرای موســیقی و همیــن طــور  بــه اســتعدادهایی 
صنایــع دســتی کــه می توانســتند درســت کنند و ببافنــد و زندگی مــی گذرانند.
کــه عــاوه بــر نشــان دادن قربانیــان عامــل   ایــن بــرای مــن خیلــی جالــب بــود 
کــه  نارنجــی، یــک فضــای انســانی از جنــس زندگــی در فیلــم محــور قــرار بگیــرد 
ایــن فیلــم بعــد از یک ســال و گذراندن پروســه طوالنی تولید و تدوین ســاخته 

شــد و االن هــم در جشــنواره پخــش مــی شــود.

نوع روایت ▐
 روایــت فیلــم بیشــتر بــر پایــه مصاحبــه بــود، موسســه تقریبــا ســی الــی چهل نفر 
بودنــد. از ایــن تعــداد، بیســت نفر قربانیــان عامل نارنجی بودند. بیشــتر جوان 
کــه از نســل ســوم قربانیــان عامــل نارنجــی بودند.  هــا یــا نوجــوان هایــی بودنــد، 
یعنــی پــدران ایــن هــا هــم در جنگ نبودند و پدربزرگانشــان در جنگ بودند اما 

گذاشــته بود.  ایــن مــاده تاثیــر ژنتیکی 
مــن ســوژه هایــم را از بیــن اعضــای خانه صلح انتخاب کردم، آن ســه تا بــرادری 
کــه هــر دو معلــول بودنــد  کــه هــر ســه آن هــا معلــول بودنــد، آن زن و شــوهری 
کــرده بودنــد و چــون جایــی نداشــتند، محــل  و بــا هــم در خانــه صلــح ازدواج 
ازدواجشــان در خــود مــوزه جنــگ بودنــد؛ یعنــی در بقایــای جنگ و مــوزه و این 
کــه از لحــاظ تصویــری دیــدم، بــه ســراغ ایــن ســوژه هــا رفتــم و  جذابیــت هایــی 

کــردم و ایــن نــخ تســبیح فیلــم مــا شــد.  تــک بــه تــک بــا ایشــان مصاحبــه 
مصاحبــه بــا محوریــت معرفــی آقای »گــوآن« به عنوان مدیر مدرســه و تک تک 
گرفــت تــا  گفــت قربانیــان عامــل نارنجــی بودنــد صــورت  کــه مــی شــد  اعضایــی 
کــه جنــگ  کــه فیلــم مــا آرام آرام بــه جنــس زندگــی و امیــد مــی رســید و ایــن  ایــن 
کســی مخــرب و زیــان آور اســت و پیــام آخــر فیلــم پیــام  بــه هــر حــال بــرای هــر 

صلــح و حقــوق بشــر و تکفیــر جنــگ اســت. 
گرفتــم نیــز، بحــث  کار درنظــر  کــه بــرای بهتــر شــدن  کتورهایــی  یــک ســری از فا
های انســان شناســی و جذابیت های ویتنام، مثل معابدشــان، فلســفه بودا 
کــه آن  و بودیســم، بحــث احتــرام بــه طبیعــت، انســان هــا و حیوانــات بــود. چــرا 
کــه توســط آمریــکا و در خــال جنــگ بــر روی جنــگل هــا، مراتــع و  مــاده نارنجــی 
کــرد. بافاصله  گیاهــان را نابــود  مناطــق کشــاورزی مــی پاشــد، اول حیوانــات و 

رخشانی صابر از رسالت انسانی مستندسازی می گوید

زندگی »نسل سوم« عامل نارنجی
اشــاره: محمــد رخشــانی صابــر، کارگــردان مســتند »نســل ســوم« کــه در مســتند خود بــه موضوع 
اســتفاده از مــاده ای ســمی بــه نــام عامــل نارنجــی توســط نیروهــای آمریکایــی در جنــگ ویتنــام 
اشــاره دارد و در آن بــه بررســی تأثیــر ایــن بمبــاران شــیمیایی بــر نســل امــروز ویتنــام مــی پــردازد.

گفتوگویفیلمساز
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دیدگاه

کــه جنــگل هــا و مناطــق زیبــای آن جــا تبدیــل بــه یک  بعــد از ایــن 
ــه مــرور  کشــت شــد، ب ــل  ــوران و غیرقاب ــه و قبرســتانی از جان ویران
ک آن منطقــه مــی شــود و  زمــان ایــن مــاده تــه نشــین در آب و خــا
متاســفانه اولیــن قربانیــان آن، طبیعــت و حیوانــات و بعــد انســان 

هــا بودنــد.
کــره زمیــن بیشــتر بــه خاطــر تســلیحات و جنــگ  نابــودی فعلــی 
ــه خاطــر آن  ــه ب ک اســت و متاســفانه منافــع بعضــی از قــدرت هــا 
کننــد. متاســفانه ایــن یکــی از بزرگتریــن  ــود مــی  ــز را ناب همــه چی

بحــران هــا اســت.

وظیفه فیلمسازان جهان و مخصوصا  ایران ▐
 بــه نظــر مــن یکــی از بزرگتریــن رســالت هــای هنرمنــد و یــک 
فیلمســاز پرداختــن بــه چنیــن مســائلی اســت و بزرگتریــن بــار 
کــه مــی توانــد بــا  ایــن مســئولیت را فیلمســاز بــه عهــده دارد. چــرا 
فیلمــش بحــران آفرینــی بکند و جلــوی این بحــران را بگیرد. فیلم 
کشــیدند،  ســازها موضوعات زیادی را در سراســر جهان به تصویر 
ــان  ــاید حقش ــه ش ک ــت  ــده اس ــاخته ش ــاخصی س ــای ش ــم ه فیل
کــه دســت بــه  بــه خوبــی ادا نشــده و بــه نظــر مــن فیلمســازهایی 
ســاخت مســتندهای ایــن چنینــی مــی زننــد، دغدغــه شــان و 
که به موضوعات ســاده  کســانی  رســالت انســانی شــان نســبت به 

تــر و روتیــن تــر مــی پردازنــد بیشــتر اســت. 
کلــی و جهــان  بــه هــر حــال موضوعــات ایــن چنینــی موضوعــات 
کــره  گــرم تــر شــدن  شــمول اســت؛ مســائل زیســت محیطــی، 
که جنگ  کشــورها  زمین، هشــدار دادن به مســئولین دولت ها و 
افــروزی نکننــد و رســالت یــک فیلمســاز و هنرمنــد مقابلــه بــا ایــن 
گاه ســازی و شــفاف ســازی  جریانــات از طریــق هنــر اســت؛ بتوانــد آ
کــه از ایــن  کنــد  کنــد و از یــک ســری جنایــات پــرده بــردارد. تــاش 
اتفاقــات جلوگیــری بشــود و این موضــوع که به من ســفارش داده 
کــه  شــد، بعــد دغدغــه ام شــد، بعــد رســالت مــن شــد و امیــدوارم 

توانســته باشــم خــوب انجــام داده باشــم. 

جشنواره عمار 
ابرسالح ایران آینده

ابتــدا الزم اســت جهــت شــناخت جایــگاه و موقعیــت جشــنواره عمــار در آینــده 
نــه تنهــا ایــران اســامی بلکه جهــان ، درک درســتی از قدرت رســانه پیدا کنیم. 
در جهــان امــروز جنگهــای فیزیکــی بــا تــوپ و تفنــگ و ادوات نظامــی بــه لحــاظ 
ــدارد  ــدار ن ــر طرف ــی دیگ ــر مال ــه از نظ ــانی و چ ــر انس ــه از نظ ــودن چ ــه ب ــر هزین پ
وصاحبــان مقاصــد در صــدد نفــوذ و فتــح کشــورها به صــورت نــرم و از راه نفوذ و 
فتــح قلــوب مــردم کشــورهامی باشــند، نــه اینکــه بگوییــم امــروزه توپی شــلیک 
نمی شــود ،خیــر ولی صدرنشــین قدرتهــا برای غلبه برکشــورها ومردم رســانه ها 
هســتند .حضــرت امــام خمینی ره درســخنرانی ســال 41 فتح قلوب مــردم رابه 
کارهــا اشــاره مــی فرماینــد ومی گوینــد: فتــح مملکــت  عنــوان  یکــی از مهمتریــن 

کــه چیــزى نیســت فتــِح قلــوْب مهــم اســت .
گفته پیداســت هرجا  از آنچــه در جهــان امــروز و کشــورهای درحال جنگ نیز نا
ــه راه  دشــمن قبــل از اقــدام فیزیکــی و جنــگ مســلحانه ،جنــگ رســانه ای ب
انداختــه و فکــر و دل مــردم را تحــت تاثیــر قــرار داده ،بــا کمترین هزینه آن کشــور 

کلــی و تخلــف ناپذیــر اســت. را فتــح نمــوده و ایــن یــک قاعــده ی 
کــه در جهــان امــروز بــه  بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، اهمیــت و جایــگاه رســانه 
کــم نظیــر دولتهــا و صاحبــان فکــر و عقیــده اســت  عنــوان ســاح برتــر و قــدرت 
گردیــد امــا انچــه در ایــن میــان ســالها مــورد غفلــت بــوده و یــا خیلــی دیــر  روشــن 
ــم نقــش رســانه در جمهــوری اســامی  ــرده ای ــه اهمیــت و جایگاهــش پــی ب ب
کــه تنهــا بــه دیــد  یــک  وســیله ســرگرمی نگریســته شــده و ایــن در  ایــران بــوده 
کــه هجمــه ی رســانه ای غــرب مدتهــا دل و فکــر شــهروندان ایــران  حالیســت 

اســامی را نشــانه رفتــه بــود.
ــا معیارهــای  از ایــن رو جایــگاه رســانه هــای ارزشــی ، روشــنگرایانه و مطابــق ب
اســامی همچون برنامه ی جشــنواره عمار و موارد مشــابه به عنوان ابر ســاح 

گیــرد. ایــران آینــده نبایــد مــورد غفلــت قــرار 
حجت االسالم علی آلبکل
اکران کننده
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گزارشی از افتتاحیه های استانی جشنواره ششم عمار

افتتاحیه هایی در   اختتامیه

گــراش؛ نقطــه آغاز
کــران هــا و افتتاحیــه هــای اســتانی عمــار از افتتاحیه جشــنواره در  امســال هــم ا
گــراش  کشــور، در  تهــران جلــو افتادنــد. اولیــن افتتاحیــه رســمی جشــنواره در 
کلیــد خــورد. ایــن مراســم هفتــم دی مــاه بــا حضــور حجــت  اســتان فــارس 
االســام نبویــان نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی در ســالن 
گرامیداشــت  کــه بــا  گــراش برگــزار شــد. ایــن مراســم  اجتماعــات ســراجی شــهر 
ســالروز 9 دی همــراه بــود، بــا اســتقبال خــوب مــردم روبــه رو شــد و افــراد زیــادی 
کننــده  کــران  کردنــد. بچــه هــای ا بیــرون از ســالن اصلــی برنامــه را پیگیــری مــی 
گــراش امســال بــا برنامــه و انگیــزه زیــادی وارد میــدان شــده انــد و پیــش بینــی 
کــران مردمــی آثــار ششــمین  کــرده انــد در بیــش از 120 نقطــه از شهرســتان، ا

گیــرد. جشــنواره عمــار صــورت 

همدان؛ به یاد سردار همدانی
صبح هشــتم دی، ســینما فلســطین همدان پذیرای هنرمندان و مخاطبان 
کــه خانــواده  بــود. مراســمی  اســامی  انقــاب  مشــتاق ســینمای مردمــی 
شــهدای مدافــع حــرم مهمانــان ویــژه آن بودنــد. حجــت االســام ســیدجال 
رضــوی دبیــر جشــنواره در همــدان و فرمانــده تیــپ 32 انصارالحســین علیــه 
الســام  و دوســت دیریــن ســردار شــهید همدانــی و دبیــر افتخــاری جشــنواره 
کــه دربــاره اهمیــت  عمــار در همــدان ســخنران اصلــی ایــن مراســم بودنــد 
فعالیــت هنرمنــدان جــوان در انتقــال پیــام شــهدا و پایــداری مــردم صحبــت 
کردنــد. ایــن افتتاحیــه یــک ســخنران ویــژه دیگــر هــم داشــت؛ همســر شــهید 
کــه بــا قرائــت متنــی زیبا همــه حاضــران را تحت  مدافــع حــرم محســن فانوســی 

تأثیــر قــرار داد.
کــه از ایــن اســتان بــرای جشــنواره عمــار  بچــه هــای عمــار همــدان 29 اثــری را 

کــرده بودنــد و در ایــن مراســم از 8 فیلمســاز برتــر  ارســال شــده بــود بررســی 
کردنــد. عــاوه بــر ایــن بــا تقدیــر از خواهــر شــهید همدانــی و  شهرشــان تقدیــر 
خانــم ضرابــی زاده نویســنده کتــاب معــروف »دختــر شــینا« نشــان دادنــد رســم 
قدردانــی را خــوب بلدنــد. افتتاحیــه عمــار در همــدان آغــازی بــود بــرای 3 روز 
نمایش فیلم های عمار در ســینما فلســطین این شــهر، 2 روز برای 29 فیلمی 
کــه بچــه هــای همــدان بــرای جشــنواره فرســتاده بودنــد و یــک روز هــم بــرای 

بقیــه فیلــم هــا.

اردبیل؛ همزمان با بزرگداشت یوم اهلل 9 دی
شــب و روز نهم دی 94 همزمان با افتتاح رســمی ششــمین جشــنواره مردمی 
کران ها و افتتاحیه های شهرشــان  فیلــم عمــار، شــهرهای دیگــری هــم شــروع ا
گــره زدنــد. بچــه هــای اردبیــل صبــح روز نهــم  را بــا بزرگداشــت یــوم اهلل 9 دی 
گرامیداشــت ایــن روز در ایســتگاه فرهنگــی عمــار در  دی همــراه بــا همایــش 
کــه از یــک روز  کردنــد  مصلــی امــام خمینــی )ره(، جشــنواره را در حالــی آغــاز 
قبــل، مســاجد و پایگاه هــای بســیج و مــدارس اســتان پذیــرای فیلم هــای این 
جشــنواره شــده بودند. عماری های اردبیل در این برنامه بعد از ســرودخوانی 
کران  گــروه ســرود عمــار، مســتند »قرآن های بر نیــزه« را از دوره های قبلی عمــار ا
کردنــد و  نمایشــگاهی از صحبــت هــای امــام خامنــه ای در رابطــه بــا فتنــه 88 را 

گذاشــتند. بــه نمایش 

کران های کرمان قلعه گنج؛ آغاز ا
کــه امســال افتتاحیــه شــان را خــارج از فضای  کرمانــی هــا اولیــن اســتانی بودنــد 

اکرانمردمی
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اکرانمردمی
اکرانمردمی

گنــج محلــه ســرتک ســفلی،  ــز اســتان در شهرســتان قلعــه  ســالن و دور از مرک
که همراه با جشــن  کردند. مراســمی  مســجد امام حســین  علیه الســام  برگزار 
ــواده شــهدا و اســتقبال  ــا حضــور خان ــزار شــد و ب ــرم )ص( برگ ک ــر ا والدت پیامب
عمــوم مــردم همــراه بــود. مســجد امــام حســین  علیــه الســام  ســرتک ســفلی 

گنــج، شــب هــای بعــد هــم پذیــرای فیلــم هــای جشــنواره عمــار بــود. قلعــه 

کرج؛ سینما بصیرت 
کــه  کــران هــای خــود را در فضایــی  کــرج، افتتاحیــه ا بچــه هــای رجایــی شــهر 

کردنــد. گذاشــته بودنــد، آغــاز  نامــش را »ســینما بصیــرت« 
کــرج آقــای امیدیــان، در مــورد پــروژه نفــوذ دشــمن  در مراســم افتتاحیــه 
کــرام )ص(  ســخنانی ایــراد نمــود و بعــد از آن بــه مناســبت والدت پیامبــر ا
مولــودی خوانــی انجــام شــد. همچنیــن بــا اهــدای لوحــی از خانــواده شــهید 

کمالــی دهقــان تقدیــر بــه عمــل آمــد. مدافــع حــرم محســن 
ــد  ــل« و چن ــربازان بین المل ــا«، »س ــرواز قاصدک ه ــای »روز داوری«، »پ فیلم ه
گذاشــته شــد  فیلــم دیگــر از آثــار جشــنواره عمــار در ایــن افتتاحیــه بــه نمایــش 
و بعــد از نمایــش فیلم هــا برگه هــای نظرســنجی در بیــن حاضــران پخــش شــد.
دســت اندرکاران برگــزاری مراســم بــا اطاع رســانی عمومــی قبلــی در تلویزیــون  

شــهری از شــهروندان بــرای حضــور دعــوت بــه عمــل آورده بودنــد.
کتــاب،  شــرکت کنندگان عــاوه بــر تماشــای فیلم هــای ســینما بصیــرت از غرفــه  

نمایشــگاه پوســترهای نــه دی و غرفــه حجــاب اســامی نیــز دیــدن کردنــد.

فسا؛ افتتاحیه در روستا
بچه های فســا اســتان فارس، افتتاحیه شــان را همراه با بزرگداشــت حماســه 
کردنــد  مردمــی نهــم دی مــاه، در مســجد جامــع روســتای نصیرآبــاد برگــزار  
گیــری جشــنواره  ــرادر پاســدار »بــدوی«، نحــوه شــکل  ــر ســخنرانی ب و عــاوه ب
مردمــی فیلــم عمــار را بــرای حاضران توضیــح دادند. در این مراســم فیلم های 
»برخــورد« بــا موضــوع فتنــه 88 و »تــک فرزنــدی« بــه نمایــش در آمــد تــا ســرآغاز 
کــران فیلــم هــای عمــار در روزهــای آتــی در مســاجد و مــدارس ایــن روســتا و  ا

شهرســتان فســا باشــد.

فریدونکنار؛ آغاز افتتاحیه در منزل شهدای مدافع حرم
کــران را در  بچــه هــای فریدونکنــار اولین شهرســتانی بودند که رســم افتتاحیــه ا

منــازل شــهدای مدافع حــرم راه انداختند.
کــودکان و نوجوانــان تابلــوی  کانــون پــرورش فکــری  در ایــن دیــدار اعضــای 
ســاخته شــده توســط خودشــان را بــه خانــواده شــهید محمــد شــالیکار اهــدا 

ــرد. ک ــد و یکــی از اعضــا شــعر زیبایــی را در مــدح شــهید قرائــت  کردن
انیمیشــن »تولــد« هــم همزمــان بــا شــب تولــد ابوالفضــل شــالیکار فرزنــد ایــن 
شــهید مدافع حرم نمایش داده شــد. بعد از نمایش این فیلم همســر شــهید 
کردنــد و ابــراز  از ســازندگان و دســت انــدرکاران جشــنواره فیلــم عمــار تشــکر 
کــه ایــن فیلــم ها با تمام ســادگی دارای مفاهیم و عمــق هنری باالیی  نمودنــد 

کنــد. کــه دل هــر بیننــده را بــه خــود جــذب مــی  هســتند 

غرب تهران؛ افتتاحیه ای با پذیرایی فرزند شهید
کــران هایشــان را در  کننــده هــای غــرب اســتان تهــران، افتتاحیــه ا کــران  ا
منــزل پــدر بزرگــوار شــهید مصطفــی صــدرزاده )ســید ابراهیــم( فرمانــده ی دالور 
گــردان عمــار لشــکر فاطمیــون برگــزار کردنــد. از اتفــاق هــای جالــب این مراســم، 
ــا پســته های اهدایــی  کننــده هــا ب ــران  ک پذیرایــی دختــر شــهید صــدرزاده از ا

گــردان نانــوا خانــوک بــود.

یاسوج؛ با صحبت های امام جمعه
آییــن افتتاحیــه ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار یاســوج بــا حضــور 
هنرمنــدان و اصحــاب رســانه در منــزل شــهید ســید عنایــت اهلل مــرادی برگــزار 
کــه بــا ســخنرانی حجــت االســام علــی وحدانی فــر، امــام  شــد. در ایــن مراســم 
کبگانیــان همــراه بــود، نماهنــگ »مــن نگرانــم« و مســتند »ســرباز  جمعــه 

کــران شــد. واهیــک« از فیلم هــای دوره ششــم عمــار ا
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نیشابور؛ افتتاحیه برای یک جشنواره بومی 
کــران هــای مردمــی  کــه امســال پذیــرای نشســت خبــری ا نیشــابوری هــا 
کــران هــای عمــار در نیشــابور،  جشــنواره عمــار هــم بودنــد، همزمــان بــا افتتــاح ا
کلیــد یــک جشــنواره بومــی را هــم زدنــد و تــا30دی مــاه فرصــت دادنــد تــا 
کننــد. فیلمســازان شهرشــان آثــار خــود را بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال 
کننــده هــای نیشــابور مــی خواهند امســال فیلــم هــا را در همه روســتاها  کــران  ا
و مســاجد، ادارات و مجامــع عمومــی نمایــش دهنــد و  نظــر مــردم را هــم مــی 
گیرنــد تــا بعــد از داوری مردمــی و داوری خــود هنرمنــدان، بــا همــکاری داوران 

کننــد. کــران شــده شهرشــان را معرفــی  کشــوری، بهتریــن آثــار ا نیشــابوری و 

اسامشهر؛ افتتاحیه هیأتی
افتتاحیه عمار در اسامشهر به همت هیئت »یا مهدی« واوان برگزار شد.

در برنامــه هفتگــی هیئــت حجــت االســام ســید حســین موســوی ضمــن 
ــنگری  ــش رو روش ــات پی ــوص انتخاب ــم دی در خص ــه نه ــت حماس گرامیداش
کــرد و در ادامــه حــاج امیــر عباســی مــدح اهــل بیــت را خواندنــد. بــرادر محمــد 
محســن دوباشــی دکتــرای مدیریــت رســانه و اســتاد دانشــگاه دقایقــی دربــاره 
پیشــینه جشــنواره مردمی فیلم عمار و اهداف و دســتاوردهای این جشــنواره 
کــرد و در پایــان هــم فیلــم »بــازار محبــت« در حضــور حــدود 300 نفر به  صحبــت 

گذاشــته شــد. نمایــش 

بهارستان؛ منزل شهید افغانستانی فاطمیون
مدافــع  شــهید  منــزل  در  عمــار  شهرســتانی  رابطــان  از  نفــر  چنــد  بــا 
ششــمین  کــران  ا فاطمیــون،  لشــکر  از  حســینی  محمــد  ســید  حــرم 

خــورد. کلیــد  بهارســتان  شهرســتان  در  جشــنواره  ایــن   دوره 
ســید  شــهید  حــرم،  مدافــع  شــهید  دو  خانــواده  از  آییــن  ایــن  در 
لشــکر  رزمنــدگان  از  حســینی  موســی  ســید  شــهید  و  حســینی  محمــد 
فاطمیــون  لشــکر  پیرامــون  »معلــم«  مســتند  فیلــم  و  تجلیــل  فاطمیــون 
شــد. گذاشــته  نمایــش  بــه  توســلی  علیرضــا  شــهید  فرماندهــی   بــه 
خانــواده شــهیدان مدافــع حــرم در زمــان پخش مســتند بــه وجد آمده و اشــک 
 شوق در چشمانشان حلقه زد و برای سامتی و پیروزی رزمندگان دعا کردند.

مادر شــهید ســید موســی حســینی نیز با زمزمه ی »یا زینب« از مدافعان حرم 
کوچکترین جســارتی به حرم ســیده زینب ســام  درخواســت نمود تا نگذارند 

اهلل علیها شود.

شهر قدس؛ آغاز با »لکه«
ــا هفتــه  مســجد صاحــب الزمــان علیــه الســام شهرســتان قــدس همزمــان ب
کــه جهــت تماشــای فیلم  بصیــرت میزبــان جمــع کثیــری از مــردم انقابــی بــود 
ــه  ــن برنام ــد. در ای ــده بودن ــار آم ــم عم ــی فیل ــنواره مردم ــمین جش ــای شش ه
کــران بیــش از 200 نفــر متشــکل از روحانیــون، جوانــان و ســایر اقشــار مردمــی  ا
کــه بــا اشــتیاق بــه تماشــای فیلــم »لکــه«  ایــن شهرســتان حضــور داشــتند 
کران مســجد صاحب الزمان  نشســتند. قنبرپور فرمانده پایگاه بســیج و رابط ا
کــران فیلــم هــای جشــنواره مردمــی  عمــار  بیــان داشــت: حضــور جوانــان در ا
نشــان از عاقــه منــدی آنــان بــه ایــن عرصــه و همخوانــی فیلــم هــا بــا جامعــه که 

کننــد دارد. در آن زندگــی مــی 

سبزوار؛ با تقدیرهایی ویژه
در آییــن افتتاحیــه جشــنواره عمــار در ســبزوار بــا تجلیــل از اســتاد حســین 
ماســتیانی دبیــر افتخــاری ایــن جشــنواره در ســبزوار توســط خانــواده شــهدای 
کــه وی از ابتدا  جنــگ تحمیلــی و اولیــن شــهید مدافــع حرم بــه پاس خدماتــی 

گرفــت. کنــون بــه فرهنــگ شــهید و شــهادت انجــام داده صــورت  تــا 
»خیرالنســاء صدخــروی« یکــی دیگــر از مهمانان ویــژه این مراســم بود، بانویی 
کــه در دوران دفــاع مقــدس در امــر پشــتیبانی جنــگ زحمــات زیــادی بــرای 

اکرانمردمی
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اکرانمردمی

کلوچــه هــای  کشــید و بچــه هــای جنــگ هیــچ وقــت نــان روغنــی و  رزمنــده هــا 
خیــر النســاء را فرامــوش نمــی کننــد و از بافتنی های این مادر مهربان همیشــه 

یــاد مــی کننــد.
کــرد و از دیدارش با ســید  کــه بــه جبــه هــا اعــزام می  خیرالنســاء از فرزنــدان خــود 
گفــت و بــا همــان  حســن نصــر اهلل و ســفرش بــه لبنــان بــرای حاضریــن ســخن 
کــه هــر لحظــه  کهولــت ســن دوبــاره نــدای لبیــک بــه فرمــان رهبــر عزیــر را ســرداد 
کنــد و ایــن بــار  کاه و دســتکش  آمــاده اســت تــا دوبــاره شــروع بــه بافتــن شــال، 

بــرای مدافعیــن حرم.

تبریز؛ افتتاحیه  ای با طعم موتور برق!
افتتاحیــه جشــنواره اســتانی فیلــم عمــار تبریــز در مســجد امــام حســن مجتبی 
کــه از مناطــق محــروم و حاشــیه نشــین تبریــز اســت، برگــزار  منطقــه ی ایــده لــو 
گیــر ایــن مراســم شــد، لــذا مســئولین  گریبــان  شــد. قطعــی بــرق از بــدو شــروع، 
برگــزاری جهــت تأمیــن بــرق ایــن مراســم بــه دنبــال موتــور بــرق شــدند. در ایــن 
بیــن جهــت جلوگیــری از اتــاف وقــت حاضریــن، مراســم به صورت غیر رســمی 

و بــا نــور فلــش تلفــن همــراه هــا شــروع شــد.
کــه مجری این برنامه بــود، نبود برق  روح اهلل رشــیدی دبیــر اســتانی جشــنواره 
و انداختــن نــور فلــش را بــه فلســفة برگــزاری ایــن برنامــه در منطقــه ای محــروم 
گفــت: هــدف از برگــزاری ایــن افتتاحیــه راه انداختــن نــور بــه  مرتبــط دانســت و 
نقاط تاریک و شــناخته نشــدة شــهر میباشــد، مشــکات و مصائب مردم این 
گردشــگری جهــان اســام  کــه تبریــز را شــهر  کســانی  منطقــه دیــده نمــی شــود و 
کــرده انــد، بهتر اســت به حاشــیة شــهر مــدرن تبریز هم ســری بزنند که  معرفــی 

هنــوز هــم آب فاضــاب هــا از خانــه هــا بــه خیابــان ریختــه مــی شــود!
ــم  ــبرداری و فیل ــر عکس ــوت هن ــی، پیشکس ــل طائف ــه از جلی ــدای برنام در ابت
ــه بیــان بیوگرافــی و خاطــرات خــود از زمــان  ــه عمــل آمــد و ب ــرداری دعــوت ب ب
ــام  ــم در تم ــش فیل ــرات پخ ــت. از خاط ــاب پرداخ ــود انق ــاب و خ ــل از انق قب
روســتاهای اســتان، فیلــم بــرداری از ســخنرانی امــام خمینــی در بهشــت زهــرا 
کــه بــرق مســجد وصــل شــد ولــی ایــن بــرق حاصــل از  گفــت. در ایــن حیــن بــود 
کلیــپ خــوش آمدگویــی جشــنواره، پــدر شــهید  موتــور بــرق بــود. بعــد از پخــش 
کــرد. او از برنامــه های  حامــد جوانــی مدافــع حــرم، فرزنــد شــهیدش را توصیــف 
کــه فرزنــدش و امثــال فرزنــدش را نمــود  اســتکبار بــرای نســل جــوان خبــر داد 
کــه علیه ملــت ایــران وارد  شکســت ایــن برنامــه دانســت و افــزود: تحریــم هایــی 
کــه مــردم ایــران فرزنــد  ــد  کــه فهمیدن کردنــد، نتوانســتند موفــق بشــوند چــرا 
رمضــان هســتند. وی از وجــود ابن اشــعث هــای زمانه خبر داد و گفــت: والیت 
کــه خــون  گذاشــت، چــرا  فقیــه شــجرة طیبــه اســت و نبایــد ایــن شــجره را تنهــا 
شــهدا هــم ایــن شــجره را آبیــاری میکنــد. بعد از ســخنرانی جوانــی، از خانم دل 
که از نیروهای پشــتیبانی پشــت جبهه بود، با دســت مادر شــهید جوانی  آمیز 

تقدیــر بــه عمــل آمــد.
کــه بــرق منطقــه وصــل شــد، بــا  گذشــت یــک ســاعت از شــروع برنامــه،  بعــد از 

گرامیداشــت اربعین شــهدای  کــه همزمــان با افتتاحیــه جشــنواره،  توجــه ایــن 
کلیــپ مخصــوص مــردم نــارداران پخــش شــد و  نــارداران نیــز برگــزار مــی شــد، 
کتــاب خانــه زاد، مســتند ســاز و  در ادامــة برنامــه مهــدی نعلبنــدی، نویســندة 
تحلیــل گر مســائل آذربایجــان در مورد مظلومیت مردم نــارداران و محدودیت 
هــای دولــت آذربایجــان بــا معرفــی مــردم ایــن منطقــه، ســخنرانی اش را شــروع 
ــه متشــکل از نونهــاالن  ک ــروه ســرود شــهید تجایــی  ــان برنامــه ،گ ــرد. در پای ک
مناطــق محــروم و حاشــیه ای تبریــز بود بــه اجــرای ســرودهای حماســی 

پرداختنــد.

قم؛ افتتاحیه ای با عطر و بوی شهدا
مراســم افتتاحیــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار در قــم در ســالن ســوره حــوزه 
هنری با حضور و اســتقبال مخاطبان جشــنواره برگزار شــد. در ادامه ســرهنگ 
پاســدار احمــد حســینی مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
گفــت: یکــی  اســتان قــم، رســانه و هنــر را مهم تریــن ابــزار جنــگ نــرم دانســت و 
کــه می تــوان در جشــنواره عمــار بــه آن پرداخــت،  از مهم تریــن جلوه هایــی 
فرهنــگ دفــاع مقــدس و فرهنــگ مقاومــت اســت و چنیــن رویکــردی در تولید 

آثــار، همــواره مــورد توجــه و اســتقبال اقشــار مختلــف جامعــه قــرار می گیــرد. 
همچنیــن در ایــن مراســم از خانــواده ناشــنوای شــهید مولیــدزاده توســط 
حجــت االســام محمــد مــردی مســئول جشــنواره فیلم هــای مردمــی عمــار و 

ســرهنگ حســینی تقدیــر شــد. 

آبیک؛ با یاد شیخ نمر
مراســم افتتاحیــه عمــار در شــهر آبیــک قزویــن، بــه خاطــر شــهادت شــیخ نمــر، 
بــه یــاد ایــن شــهید برگــزار شــد و مــردم ایــن شــهر بــه اســتقبال فیلــم هــای عمــار 

رفتند.

و اینک در حالی اختتامیه ششــمین جشــنواره مردمی فیلم عمار برگزار می 
شــود کــه ســرآغازی بــرای اکــران هــای مردمــی اســت. اختتامیــه ای بــا رنــگ و 

بوی افتتاحیــه ...
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