
عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 
تهــران   1394 مــاه  دی  هشــتم  افتتاحیــه  
6 t h a m m a r p o p u l a r f i l m f e s t i v a l

همه 
دغدغه مندان 
انقالب
 در عمـار



ششــمین دوره جشــنواره مردمــی فیلــم عمار 
گذشــته بــا موضوعــات  همچــون ســالهای 
ســال  »فتنــه  ایــران«،  معاصــر  »تاریــخ 
88«، »بیــداری اســامی و جهانــی«، »نقــد 
گفتمانــی«، »جنــگ نــرم«، »اقتصــاد  درون 
ویــژه  هــای  بخــش  همچنیــن  مقاومتــی« 
»ایــران و آمریــکا« و »حادثــه هفتــم تیــر« آغــاز 

کــرد. کار  بــه 
ــوان  ــر فراخ ــاری خب ــال ج ــاه س ــر م ــل مه اوای
دریافــت آثــار بــرای ششــمین دوره جشــنواره 
مردمــی فیلــم آمــار اعــام شــد و طــی آن  در 
کــه عناویــن داســتانی )کوتــاه و  بخــش فیلــم 
بلنــد(،  مســتند )کوتــاه و بلنــد(،  انیمیشــن، 
تلویزیونــی  برنامــه  نماهنــگ،   و  کلیــپ 
گــزارش، برنامــه  )مســتند، برنامــه ترکیبــی، 
گهی بازرگانی  خبــری و...(،  تیــزر تبلیغاتــی و آ
را  آن  هــای  مجموعــه  زیــر  فیلم نامــه،  و  
تشــکیل مــی دهنــد و همچنین بخــش های 
ــوح نــگار، پژوهش هــا و مقــاالت ســینمایی  ل
گرافیــک، بــازی هــای رایانــه ای و   ، فیلــم مــا، 

ــرد. ک ــار  ــه پذیــرش آث بیــن الملــل اقــدام ب
طــی تبلیغــات صــورت گرفتــه از طریق رســانه 
های مختلف از جمله خبرگزاری ها و رســانه 
ارســال پوســتر  و  و تصویــری  هــای صوتــی 
کانــون هــای فرهنگــی  جشــنواره از طریــق 
کتابخانه های  مســاجد، بســیج هنرمندان، 
کــران مردمــی،  وزارت  کشــور، رابطــان ا کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ســتادهای نمــاز 
کز اســتان ها و همچنین دانشــگاه  جمعه مرا
ــار مختلفــی بــه دبیرخانــه  هــای مختلــف، آث

جشــنواره مردمــی عمــار ارســال شــد.
در مراحــل مختلــف دریافــت آثــار، دبیرخانــه 
تعییــن  و  اولیــه  داوری  جهــت  جشــنواره 
ــه بخــش مســابقه، فیلــم هــا  ــار راه یافتــه ب آث
را در اختیــار هیئــت انتخــاب قــرار داد تــا بــر 
کلــی ســوژه و محتــوا،  اســاس ســه شــاخص 
جذابیــت، فــرم و تکنیــک ســینمایی بــه 

انتخــاب اثــر بپردازنــد.
بــا پایــان یافتــن مهلــت ثبت نــام در بخــش 
در  جشــنواره  ایــن  دوره  ششــمین  داخلــی 
تاریخ 15 آذر 94، و 2155 اثر توسط دبیرخانه 
جشــنواره، رونــد انتخــاب آثار از ســوی هیئت 
گرفت  و در مرحله  انتخاب شــتاب بیشــتری 
بخــش  بــه  رســیده  اثــر   220 میــان  از  اول 
»نماهنــگ«، 30 اثــر، از میــان 27 اثــر رســیده 
از  اثــر،  تلویزیونــی«، 8  »برنامــه  بخــش  بــه 
میــان 270 اثــر بــه بخــش »فیلــم مــا«، 36 اثــر، 
ــه بخــش »پوســتر  ــر رســیده ب از میــان 132 اث
فیلــم«، 11 اثــر، از میــان 152 اثــر رســیده بــه 

با شرایط انتخاب و داوری آثار عمار آشنا شوید

دبیرخانه جشنواره عمار؛ از فراخوان تا داوری
گهی بازرگانــی«،  13  بخــش »تیزر تبلیغاتی و آ
بخــش  بــه  رســیده  اثــر   22 میــان  از  اثــر، 
ــیده  ــر رس ــان 62 اث ــر و از می ــگار«، 7 اث ــوح ن »ل
پژوهش هــای  و  مقالــه  »نقــد،  بخــش  بــه 
مســابقه  بخــش  بــه  اثــر   23 ،» ســینمایی 

جشــنواره راه یافتنــد.
راه یافتــگان نهایــی بــه مســابقه در 6 بخــش 
فــوق بــه جــز بخــش برنامــه هــای تلویزیونــی، 
دی   6 و   5  ،4 روزهــای  در  داوری  از  پــس 
مــاه برگزیــدگان آن هــا تعییــن و در افتتاحیــه 
جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، معرفــی و از 

ــان تقدیــر بــه عمــل مــی آیــد.  آن

همچنیــن در بخــش 
جشــنواره  داخلــی 
قالــب  از  بعــد  نیــز 
مســتند بــا 620 اثــر، 
قالب هــای داســتانی 
بــا 300 و نماهنــگ بــا 
بیش تریــن  اثــر   220
خــود  بــه  را  آثــار 
داده انــد  اختصــاص 
موضوعــات  و 
معاصــر  »تاریــخ 

ــایر  ــش از س ــز بی ــرم« نی ــگ ن ــران« و »جن ای
مــورد  جشــنواره،  فراخــوان  موضوعــات 
اســت. گرفتــه  قــرار  فیلمســازان  توجــه 
کشــور، بعــد  همچنیــن از بیــن اســتان های 
از تهــران، فیلم ســازان اســتان اصفهــان بــا 
87، قــم بــا 84 و خراســان رضــوی بــا 83 اثــر 
بیش تریــن تعــداد آثــار حاضــر در جشــنواره 

را دارنــد.

 عاوه بر این، فیلمســازان شهرســتان های 
کســتان)قزوین(،  تا ســیرجان)کرمان(، 
کاشان)اصفهان(، گنبد کاووس)گلستان(، 
شاهرود)ســمنان(  و  دزفول)خوزســتان( 
توجهــی در ششــمین  قابــل  نیــز حضــور 

جشــنواره عمــار دارنــد.
ششــمین  در  حاضــر  فیلمســازان  بیــن  از 
معصومــی  علــی  عمــار،  مردمــی  جشــنواره 
فیلمســاز 58 ساله بهشــهری و یکتا حدادی 
پاریزی هفت ســاله از شــهر ســیرجان اســتان 
ــه ترتیــب  مســن ترین و جوان تریــن  کرمــان ب

فیلمســازان جشــنواره هســتند.
کــه مربــوط  همچنیــن در بخــش »فیلــم مــا« 
فیلمســازی  بــه 
مردمــی  و  آماتــور 
اثــر   270 می شــود، 
در جشــنواره حضــور 
کــه  کرده انــد  پیــدا 
آثــار رســیده در ایــن 
ــد  ــز همانن ــش نی بخ
ــار  کن ــی، در  دوره قبل
آثــار بخــش »فیلــم« 
کران هــای  ا در 
بــه  عمــار  مردمــی 

می آینــد.  در  نمایــش 
کــه ســومین دوره خــود  در بخــش فیلــم »مــا« 
کرد امســال رشــد قابل ماحظه ای  را ســپری 
مشــاهد شــد  در مقایســه بــا رشــد دو برابــری 

داشــته اســت.
همچنیــن افزایــش آثــار ثبــت نامی نســبت به 
ــتان ها  ــه شهرس ــوط ب ــرا مرب کث ــته ا گذش دور 
در  مشــارکت  دهنــده  نشــان  کــه  هســتند 

اســتان های مختلــف اســت و خبــر از ایــن 
کــه جشــنواره در تحقــق عدالــت  می دهــد 
ــو برداشــته  ــه جل گامــی رو ب در بخــش تولیــد 

اســت.
در داوری آثــار ارســالی بــه جشــنواره عمــار، 
رویکــرد،  موضــوع،  جملــه،  از  محورهایــی 
نشــانه شناســی، فــرم، نســبت فــرم و محتــوا، 
ــا مخاطــب و در نهایــت نســبت  ــر ب نســبت آث
نســبت اثــر و ســازنده آن مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت.
جملــه  از  عناوینــی  موضــوع،  محــور  در 
بــه  بــه جایــی و  خــط شــکنی، جســارت،  
در  و  گیــری  فرا بنــدی،  اولویــت  هنگامــی، 
بخــش رویکــرد، ترویــج اســام نــاب، تضعیــف 
بــه  )گرایــش  جبهــه ای  آمریکایــی،  اســام 
حــق، استکبارســتیزی و مبــارزه بــا ظلــم(، 
روشــنگری،  امیدبخشــی،  و  خودبــاوری 
نقــد ، درون گفتمانــی، رویکــرد بومــی بــا افــق 
مســئولیت محوری  مردم نمایــی،  جهانــی، 

گرفــت. قــرار  داوران  توجــه  مــورد 
در بخــش هــای نشــانه شناســی و فــرم نیــز 
عناوینــی همچــون، انقاب اســامی و نشــانه 
و  موجزگویــی  همچنیــن  و  مردمــی  هــای 
مکفی گویــی، قهرمان محــوری، قصه گویی، 
خاقیــت و دســتاورد فنــی و کم هزینه بودن، 

گرفــت. مــد نظــر هیئــت داوران قــرار 
گفتنــی اســت جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، 
در تاریــخ 8 دی مــاه 94 مراســم اففتاحیــه 
کــران آثــار راه  خــود را برگــزار و پــس از ده روز ا
یافتــه بــه بخــش مســابقه، در تاریــخ 18 دی 
ــار  مــاه و در مراســم اختتامیــه از برگزیــدگان آث

کــرد. تقدیــر خواهــد 

در داوری آثار ارسالی به جشنواره عمار، 
محورهایی از جمله، موضوع، رویکرد، 

نشانه شناسی، فرم، نسبت فرم و محتوا، 
نسبت آثر با مخاطب و در نهایت نسبت 
نسبت اثر و سازنده آن مورد توجه قرار 

گرفته است.

گزارش



دومیــن نشســت خبــری ششــمین جشــنواره 
مردمــی عمــار بــا حضــور نــادر طالــب زاده دبیــر 
جشــنواره فیلــم عمــار، وحیدجلیلــی مســئول 
دبیــر  منفــرد  سیدرســول  سیاســت گذاری، 
اجرایــی، ســجاد اســامیان مســئول روابــط 

ــد. ــزار ش ــی برگ عموم
در ایــن نشســت، نــادر طالــب زاده بــا اظهــار 
کیفیــت آثــار ارســالی  رضایــت و خرســندی از 
ــار از نظــر انتخــاب موضــوع  ــی  از آث گفــت: بعض
و فرصــت فیلمبــرداری در جهــان منحصــر بــه 
فــرد اســت. خبرنــگاران خارجــی تــا بــه حــال 
چنیــن تجربــه ای نداشــتند و ایــن فیلمســازها 
بــه واســطه ســابقه و دل و جرأت شــان وارد 
کــه تــا بــه حــال ســابقه  حیطه هایــی شــده اند 
نداشــته اســت؛ از این رو می طلبد فیلم ســازها 
بــه همــراه آثارشــان در محافــل و رســانه ی ملی 
کننــد چطــور بــه ســمت  حاضــر شــوند و تبیــن 

ایــن ســوژه رفتنــد.
فیلمســازان  حضــور  اهمیــت  اشــاره  بــا  وی 
ــت:  ــار داش ــل اظه ــن المل ــش بی ــی در بخ ایران
کــه در رســانه  بســیاری از فیلمســازان خوبــی 
کارهــای جدیــدی ارائــه  ملــی دیــده  شــده اند، 
کــه بــرای اولیــن بــار در عمــار نمایــش  کرده انــد 
کارهــا در شــبکه های  داده می شــود. برخــی از 
خارجــی هــم نمایــش داده خواهد شــد چرا که 
دارای نــگاه و دیــد جدیــدی اســت و فرصتــی 
ــه فیلمســاز فرصــت  ک ــرد اســت  ــه ف منحصــر ب

ــت.  ــرده اس ک ــدا  ــور آن را پی حض
وحیــد جلیلــی نیــز بــا اشــاره اهــداف بنیادیــن 
جشــنواره عمار اظهار داشــت: ما در ســینمای 
ایــران قادر به ســاماندهی تولیــد نخواهیم بود 
مگــر اینکــه ســازمان تماشــای ســینمای ایــران 
هــم متحــول شــود عمــار چرخــه ی تکمیــل و 
ــران را در تکمیــل توامــان  اصــاح ســینمای ای
ــا هــم مــی  ســازمان تولیــد و ســازمان تماشــا ب
کــه االن  کران هــای عمــار  دانــد جنــس خــاص ا
تثبیــت شــده و بــه یــک ُنــرم شــناخته  شــده ای 
در فضــای رســانه ای و ســینمای ایــران تبدیــل 
شــده نشــان می دهــد متناســب بــا مخاطبــی 
می شــده  توجــه  آن  بــه  امــروز  تــا  شــاید  کــه 
اســت و بســیار هــم وســیع و متنــوع اســت هــم 
ــه ســازمان تولیــد  می توانیــم ســیگنال هایی ب
بدهیــم و فیلمســازان را بــه ســمتی دعــوت 

را  بدیع تــر  و  تــازه  ســوژه هایی  هــم  و  کنیــم 
کنیــم و هــم مخاطبــان جدیــدی را  شناســایی 

کنیــم.  بــرای ســینمای ایــران ایجــاد 
کــه همیشــه  وی افــزود: یکــی از دغدغه هایــی 
کــه جشــنواره بعــد از چنــد  داشــتیم ایــن بــود 
متعــارف  حرفــه ای  جشــنواره  یــک  بــه  دوره 
مردمــی ش  جنبه هــای  و  شــود  تبدیــل 
که در مجموعه ی  تضعیف شــود اما با تاشــی 
کشــور  دســت اندرکاران در تمــام اســتان های 
انجام شــد فضای جشــنواره مردمی همچنان 
بــر ایــن حرکــت خودجــوش اجتماعــی هنــری 
مرحلــه  بــه  مرحلــه  و  اســت  اطــاق  قابــل 
عمیق تــر می شــود و بــه شــکل مبتکرانــه ادامــه 
فرآینــد  در  نیــز  امســال  و  کــرد  خواهــد  پیــدا 
برگــزاری جشــنواره در تهــران و شهرســتان ها 
مردمــی  حضورهــای  از  جلوه هایــی  شــاهد 

خواهیــد بــود.
وزارت  حمایت هــای  خصــوص  در  جلیلــی 
گفت: وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی  ارشــاد، 
حــوزه  در  را  اســامی  انقــاب  اهــداف  بایــد 
گــر ایــن هــم نباشــد  کنــد امــا ا فرهنــگ دنبــال 
باالخــره جشــنواره عمــار جزئــی از ســینمای 
ایــران اســت و ســالی چنــد هــزار فیلــم مــی آید و 
یــک شــبکه مردمــی شــکل مــی گیــرد و ایــن آثار 
کنــد؛  کــران مــی  را در عمــق روســتاهای ایــران ا
کاری بایــد  کــه ارشــاد بــرای چنیــن  در حالــی 
ده هــا میلیــارد تومــان هزینــه می کــرد تــا بتوانــد 

زیرســاخت های آن را بــه وجــود بیــاورد. 
جلیلــی در خصوص عدم حمایت هــای وزارت 
ارشــاد از علــی رغــم  دعوت هــای چندیــن بــاره 
ــینمای  ــی از س ــم جزئ ــار ه ــره عم ــت: باالخ گف
گــر شــما بــه عنــوان  ایــران اســت یعنــی حتــی ا
نماینــده ارشــاد نــگاه ویــژه ای بــه ســینمای 
کــه قاعدتــا  انقــاب اســامی نداشــته باشــید 
بایــد داشــته باشــید چــون وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی هســتید و بایــد اهــداف انقــاب 
کنیــد امــا  اســامی را در حــوزه فرهنــگ دنبــال 
گــر ایــن هــم نباشــد باالخــره ایــن هــم جزئــی از  ا
ســینمای ایــران اســت ســالی چنــد هــزار فیلــم 
گیرد  مــی آیــد و یــک شــبکه مردمــی شــکل مــی 
کــران  و ایــن آثــار را در عمــق روســتاهای ایــران ا
گــر ارشــاد مــی خواســت چنیــن  کنــد؛ ا مــی 
ســرمایه گذاری کنــد ده هــا میلیــارد تومــان باید 

هزینــه می کــرد تــا بتوانــد زیرســاخت هایی را بــه 
کثیــری  وجــود بیــاورد تــا بتوانــد بــرای بخشــی 
کــن ســینمای  کــه دسترســی بــه اما از  مــردم 
چنیــن  کنــد  کــران  ا فیلــم  ندارنــد  متعــارف 
شــبکه ی مردمــی بــدون اینکــه وزارت ارشــاد 
دولــت قبــل و دولــت فعلــی بــرای آن برنامــه 
گرفتــه جــا دارد یــک  کــرده باشــد شــکل  ریــزی 
مقــام مســوؤل ارشــد در مدیریــت فرهنگــی 
بــرای  زیرســاختی  جریــان  ایــن  بــه  کشــور 
کشــور نــگاه ویــژه ای داشــته باشــد. ســینمای 
گــذاری جشــنواره  رییــس شــورای سیاســت 
کــرد: دولــت توجــه جــدی  عمــار، خاطــر نشــان 
بــه عمــار نــدارد و متاســفانه دولــت بودجــه 
مصوب مجلس شــورای اســامی را اختصاص 
نــداده و اعــام کردنــد حتی یک ریــال از بودجه 
را نخواهیــم داد. نمی دانــم دلیلــش چیســت و 
گیــری از چــه جانبــی اســت امــا بــاز  ایــن موضــع 
در همیــن جلســه دعــوت می کنــم از دوســتان 
فقــط یــک بــار در دبیرخانــه ایــن جشــنواره 
کنند و دگر اندیشــی را به رســمیت  حضور پیدا 
بشناســند  یــک نــوع ســینمای دیگــر، یــک 
نــوع ســازمان تولیــد و تماشــای دیگــر را تجربــه 
ــم  ــه رســمیت بشناســند هــزاران فیل کننــد و ب
جشــنواره  در  کــه  نویســی  فیلمنامــه  و  ســاز 
گــر یــک مدیریــت یــا  کننــد. ا عمــار شــرکت مــی 
مســئولی فرهنگــی ســینمایی دنبــال انجــام 
ایــن  بــرای  حتمــا  باشــد  خــودش  وظایــف 
اختصــاص  را  نگاهــی  و  رویکــرد  هــم  بخــش 
مــی دهــد؛ صــد البتــه ایــن جشــنواره مردمــی 
موکــول و معطــل مواضــع بیرونــی نمــی مانــد و 
کــه  حرکــت  خــود را ادامــه مــی دهــد تــا زمانــی 
کاران و عوامــل  اخاصــی در نیــت دســت انــدر 

جشــنواره وجــود داشــته باشــد 
گیــری مدرســه  جلیلــی در ادامــه بــه شــکل 
ســینمایی عمــار بــا اهــداف آموزشــی و تولیدی 
کــه در عمــار  گفــت: نقطــه عطفــی  خبــر داد و 

کــه  اتفــاق افتــاد از یــک حرکــت آموزشــی بــود 
در ســال هــای ابتدایــی جشــنواره توســط 
آقــای طالــب زاده ســامان یافــت بســیاری از 
فیلمســازان از سراســر کشــور آمدنــد این جا 
و تحــت نظــر ایشــان آموزش هــای مفصلــی 
دیدنــد و بعــد مــوج تــازه ای در عمــار شــکل 
ــاد  ــت را در ابع ــان حرک ــم هم ــت امیدوری گرف
وســیع تر فعــال کنیــم حــال حامــد بامروت نژاد 
بــه  را  عمــار  ســینمایی  مدرســه  مســئولیت 
ایــن  تحــت  اســت  بنــا  اســت  گرفتــه  عهــده 
عنــوان بیشــتر فرایندهــای آمــوزش و تولیــد 
ســاماندهی شــود. در آینــده ی نــه چنــدان دور 
گزارش هــای خوبــی از مدرســه ســینمایی عمار 

خواهیــم داشــت
مســئول سیاســت گذاری ششــمین جشــنواره 
عمــار در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، از 
پیونــد ایــن جشــنواره بــا مســأله مقاومــت یــاد 
کــرد و بیــان داشــت: یکــی از مهم تریــن جلوه ها 
کــه عمــار دارد پیونــدی اســت  و ســبقه هایی 
ــا  ــی مقاومــت مخصوصــا ب ــا جبهــه جهان ــه ب ک
مدافعــان حــرم پیــدا کرده اســت ایران امــروز در 
بحرانی تریــن مناطــق جهــان در امنیــت به ســر 
ــا  ــی  م ــراف و نزدیک ــه در اط ک ــی  ــرد در حال می ب
ــان اســت  ــزرگ و تاریخــی درجری توطئه هــای ب
کــه آحــاد  ملــت در جریــان  حتمــا الزم اســت 
واقعیت هــای منطقــه  قــرار بگیرنــد در حالــی 
ــم  ــه مــا در ایــن زمینــه  خأل هــای جــدی داری ک
خوشــبختانه یکــی از مهم تریــن بــرکات جریان 
کــه بــا  فیلمســازی انقــاب اســامی ایــن اســت 
که در این جبهه  توجه به جنس فیلمسازانی 
کــه در این  حضــور دارند و شــجاعت و خلوصی 
ک تریــن صحنه هــا  افــراد وجــود دارد در خطرنا
کرده انــد و واقعیت هایــی را بــه  حضــور پیــدا 
کــه در جشــنواره خواهیــد  کشــیده اند  تصویــر 
دیــد و بســیاری از ایــن تصاویــر در هیــچ ویترین 

رســانه ای دیگــری قابــل رؤیــت نیســت.

گزارشی از دومین نشست خبری جشنواره ششم؛

سازمان تولید؛ سازمان تماشا

    در دومین نشســت خبری ششــمین جشــنواره عمار عنوان شــد: اســتقبال چشــمگیر 
فیلمســازان خارجــی در بخــش بیــن الملــل. راه انــدازی مدرســه ســینمایی عمــار بــا هــدف 
آمــوزش و تولیــد. بودجــه ای کــه مجلــس بــرای جشــنواره عمــار تصویــب کــرد و ارشــاد 

تخصیــص نــداد.  
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عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



در رویدادهــای ســینمایی و فرهنگــی کشــور، 
ــه  ک کران هــای مردمــی  رخــدادی همچــون ا
گیــرد، ســراغ  بــه واســطه عمــار صــورت مــی 
کــه طــی آن بــا تاش فعــاالن فرهنگی  نداریــم 
و نیروهــای خودجــوش مردمــی در سراســر 
کــه جریــان رســمی  کشــور، فیلم هــا و آثــاری 
کــم بــر ســینما و هنــر تمایلــی بــه دیــده  حا
شــدن آن هــا را ندارنــد، در نقــاط مختلــف 
اعــم از مســجد، مدرســه، دانشــگاه، پــارک، 
حــوزه علمیــه، زندان، پایگاه بســیج، منــازل، 
ســالن های نمایــش، تــاالر عروســی، اتوبوس، 
قطــار و بــا اســتفاده از امکانــات موجود)ویدئو 
پروژکتــور، تلویزیــون، رایانــه و ....( به نمایش 

در  مــی آینــد.
اصلــی  ارکان  از  یکــی  مردمــی  کران هــای  ا
کــه طــی آن، نیروهــای  جشــنواره عمــار اســت 
کشــور، بــرای  خودجــوش مردمــی در سراســر 
دیــده شــدن فیلم هــا و آثــار واقعــی و مردمــی، 

کوشــش می کننــد. 
تجربــه حضــور بســیار موفــق برخــی از فیلم هــا 
کران هــای مردمــی جشــنواره عمار نشــان  در ا
هــر  فیلمســازان،  حرفــه ای  بدنــه  کــه  داد 

کیفیــت زیــادی  ســال آثــار و فیلــم هــای بــا 
بــه  کــه صرفــًا  تولیــد می کردنــد و می کننــد 
خاطــر توجــه بــه واقعیــت و پیــروی نکــردن از 
کلیشــه های غلــط پذیرفتــه شــده، محکــوم 
گرفته شــدن و بایکوت می شــوند. به نادیده 

دیگــر،  ســوی  از 
مردمــی  کــران  ا
عمــار،  جشــنواره 
یــک ایــده راهبــردی 
کمــی  ــرای ارتقــای  ب
ســینما  کیفــی  و 
فیلمســازی  و 
از  جلوگیــری  و 
انحــراف آن اســت. 
کــه  بــه ایــن معنــی 
یــک  داشــتن  گــر  ا
ســالم  اقتصــاد 
بــدون  قــوی  و 

کننــده  تولیــد  عنــوان  بــه  مــردم  مشــارکت 
کشــور  امنیــت  گــر  ا نیســت؛  پذیــر  امــکان 
بــدون حضــور مــردم در ایــن حــوزه، تأمیــن 
گــر در حــوزه سیاســت، باالتریــن  نمی شــود؛ ا

مقامــات کشــور را هــم مــردم تعییــن می کننــد 
بنابرایــن در حــوزه رســانه و هنــر بــه صــورت 
صــورت  بــه  فیلمســازی  و  ســینما  و  عــام 
کنــار زد و تنهــا بــه  خــاص، نمی تــوان مــردم را 
یــک درصــد آنهــا امــکان مشــارکت، آن هــم 
صرفــًا بــه عنــوان بیننــده ی تولیــداِت عــده ای 

داد. محــدود 
از ایــن رو دبیرخانــه جشــنواره مردمــی عمــار، 
ــا اســتفاده از تمــام ظرفیــت هــای ممکــن،  ب
در  مــردم  کثــری  حدا مشــارکت  در  ســعی 
مهمتریــن  از  یکــی  و  دارد  ســینما  عرصــه 
کــه طــی ایــن چنــد ســاله صــورت  ــی  اقدامات
کــه  کــران مردمــی اســت  گرفتــه اســت مقولــه ا
کثیــری از مــردم را  بــه خوبــی توانســته جمــع 
کــه  کســانی  کــه  کنــد تــا آنجــا  بــا خــود همــراه 
کــران فیلــم را نداشــتند در  امــکان برگــزاری ا
پشــتیبانی مالــی، حمایــت رســانه ای، تأمین 
کران مردمی، شناســایی  مکان یا تجهیزات ا

ــد. کرده ان ــارکت  ــار مش ــد آث ــا نق ــوژه ی س
ــه 10  ــک ب ــون نزدی کن ــنواره تا از دوره اول جش
کران هــای مردمــی جشــنواره  هــزار نفــر بــرای ا
کردنــد و در حــال حاضــر،  عمــار اعــام آمادگــی 
عــاوه بر رابطان اســتانی، بیــش از 380 نفر به 
کــران در 475 شــهر و روســتای  عنــوان رابــط ا
کران هــای  ا هماهنگــی  کشــور،  مختلــف 
برعهــده  داوطلبانــه  صــورت  بــه  را  مردمــی 
را  کــران  ا هــزار محــل  بــه 7  قریــب  و  دارنــد 
پوشــش مــی دهنــد و 
کــران هــای شــخصی  ا
و خانگــی نیز مجموع 
کــران فیلــم را بــه  آمــار ا
افزایــش مــی  مراتــب 

دهــد.
کــران هــای مردمــی  ا
فیلــم  جشــنواره 
عمــار در طــول ســال 
ارتبــاط  بواســطه 
شــهرهای  رابطیــن 
متوقــف  مختلــف 
نمــی شــود و اوج ایــن 
کــران هــا در ایــام منتهــی بــه برپایــی  ارتبــاط و ا
کــه در  جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار اســت 
گســترش  ششــمین ســال برپایــی آن شــاهد 
کــران مردمــی  چشــمگیر آن هســتیم و واحــد ا

شــدت  بــه  روزهــا  ایــن  عمــار،  جشــنواره 
کــران  مشــغول پاســخگویی بــه درخواســت ا

هاســت. کننــده 
در  کــران مردمــی  ا واحــد  اقدامــات  از  یکــی 
کــران بــه  ایــن روزهــا، ارســال بســته هــای ا
کــه تــا نزدیــک بــه  شــهرهای مختلــف اســت 
کشــور  60 اثــر  بــرای قریــب بــه 150 شهرســتان 
بــه صــورت مســتقیم ارســال شــده اســت و 
این شهرســتان ها نیز در مجموع 475 شــهر 

کشــور را پوشــش می دهنــد. و روســتای 
ایــن ارتبــاط گســترده بــا افــراد در اقصــی نقاط 
کشــور حاصــل ده هــا ســفر اعضــای واحــد 
کــران مردمــی بــه شــهرها و حتی روســتاهای  ا
کــه در راســتای تقویــت ارتبــاط  کشــور اســت 
بــا  کشــور  سرارســر  در  هــا  کننــده  کــران  ا
گرفت  دبیرخانــه جشــنواره عمــار صورت مــی 
کــه  و عــاوه بــر آن خــود مــردم نیــز آن هنــگام 
کننــد از  ــا عمــار پیــدا مــی  شــناختی نســبی ب
هیــچ اقدامــی بــرای تقویــت آن کوتاهــی نمــی 
کننــد و نشــانه ایــن مدعــی تامیــن تمامــی 
کــران شهرســتان هــا بــه صورت  هزینــه هــای ا

مردمــی اســت.
کننــدگان مردمــی، پیــش از افتتاحیــه  کــران  ا
خبــری  و  مشــورتی  جلســه   50 از  بیــش 
بســتان  چــون  کشــور  مختلــف  نقــاط  در 
خوی)آذربایجــان  شــرقی(،  آباد)آذربایجــان 
داراب،  کاشــان)اصفهان(،  غربــی(، 
الرســتان، گراش)فارس(، ســیرجان)کرمان(، 
کــرده انــد و شــهرهای  کیش)هرمــزگان( برگــزار 
هــای  مراســم  اجــرای  درصــدد  مختلــف 
کــران فیلــم در منطقــه خــود  افتتاحیــه بــرای ا
مــی باشــند و عــاوه بــر ایــن نشســت ها در 
برخی اســتان ها و شهرســتان های کشــور، به 
ــتانی  ــنواره های اس ــزاری جش ــدا، برگ ــور ج ط
عمــار، بــا اولویــت اســتفاده از ظرفیت هــا و 
کــران فیلم هــا و آثــار بومــی هــر اســتان، جــزء  ا
کننــدگان مردمــی اســت. کــران  برنامه هــای ا
فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــم  دوره   در 
گذشــته  عمــار بــا توجــه بــه تجربــه  دوره هــای 
کــران اقتصــادی، ایــن مهــم  در خصــوص ا
قــرار  مردمــی  کــران  ا بخــش  کار  دســتور  در 
گرفــت تــا در صــورت تــوان تأمیــن اقتصــادی، 
صــورت  بــه  هــا  اســتان  فیلم هــای  کــران   ا
برگــزار  اجبــاری  یــا  اختیــاری  بلیت فروشــی 

گزارش فعالیت های اکران مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار

فیلم های بومی و ملی
همه جای ایران

 نزدیک به 10 هزار نفر برای اکران های مردمی 
جشنواره عمار اعالم آمادگی کردند و در 

حال حاضر، عالوه بر رابطان استانی، بیش 
از 380 نفر به عنوان رابط اکران در 475 
شهر و روستای مختلف کشور، هماهنگی 
اکران های مردمی را به صورت داوطلبانه 

برعهده دارند و قریب به 7 هزار محل اکران 
را پوشش می دهند

گزارش

4
6 t h a m m a r p o p u l a r f i l m f e s t i v a l
عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



کــه بخشــی از مبالــغ بدســت آمــده بــه  کننــد 
کننــده اثــر داده شــود؛ از ایــن رو برخــی  تهیــه 
کــران اقتصــادی بــه رابطیــن و  آثــار جهــت ا
کشــور بــه صــورت  کننــده هــای سراســر  کــران  ا

مســتمر معرفــی خواهــد شــد.
 

کــران مردمــی بــه  کــه در ا از دیگــر موضوعاتــی 
ــا همــکاری شــورای  آن توجــه شــده اســت، ب
در  کشــور  جمعــه  نمــاز  سیاســت گذاری 
روزهــای یازدهــم و هجدهــم دی مــاه، بــه 
کشــور،  طــور همزمــان در نمــاز جمعه هــای 
کــران می شــوند  فیلم هــای جشــنواره عمــار ا
کــران بــه حــدود 900  کنــون بســته های ا و تا

ــده اســت.  ــال ش ــور ارس کش ــاز جمعــه  نم
از  برخــی  بــه  گــزارش   ایــن  ادامــه  در 
مردمــی  کــران  ا جــاری  ســال  اولویت هــای 
ــا  ــر اســاس جلســات مشــورتی متعــدد ب ــه ب ک
کنندگان و... به  کران  اساتید، فیلمســازان، ا

شــود. مــی  اشــاره  اســت،  آمــده  دســت 

کران آثار بومی  ا
در  حاضــر  آثــار  تعــداد  رشــد  بــه  رو  رونــد 
پیام هــای  حامــل  گرچــه  ا جشــنواره، 
می شــود  موجــب  امــا  اســت  امیدبخشــی 
کــه بایــد،  دبیرخانــه جشــنواره نتوانــد آنگونــه 
کران های سراســری  همــه آثــار را زیــر پوشــش ا
قــرار دهــد و مخصوصــًا برخــی از آثــار خــوب 
بــا  کــه  کشــور  اســتانهای  و  شهرســتان ها 
پایینــی ســاخته  هزینــه و امکانــات بســیار 
شــده اند در رقابــت بــا آثــار پرهزینــه، از رقابــت 
ــنواره،  ــه جش ــن رو دبیرخان ــد. از ای ــا بمانن ج
کــران  ا بــه  اســتان  هــر  آثــار  ارســال  ضمــن 
کننــدگان  کــران  کننــدگان آن منطقــه، بــه ا
کران هــا، آثــار  مردمــی پیشــنهاد می دهــد در ا
فیلمســازان بومــی خــود را بــه عنــوان یکــی از 
کنــار ســایر فیلم هــا قــرار  اولویت هــای خــود در 

دهنــد.

جهــاد،  پیشکســوتان  پاسداشــت 
مبــارزه، فرهنــگ و هنــر انقــاب اســامی
 متأســفانه موقعیت هــا، روابــط، اســتثناها 
و مزیت هــای بی خطــر و خنثــی، مهمتریــن 
رســانه های  در  ارزش گــذاری  و  معیارهــا 
کــه  کســی  رو،  همیــن  از  شــده اند.  مــدرن 
کــه  یــا فــردی  در پایتخــت زندگــی می کنــد 
کــه بزرگتریــن  کســانی  ــا  بدنــش آهنرباســت ی
فعــاالن  یــا  می کننــد  درســت  را  ســاندویچ 
بــه مراتــب بیشــتر از  جناح هــای سیاســی، 
دیگــران، امــکان دیــده شــدن دارنــد. در ایــن 
کوشــش می کنــد در  شــرایط، جشــنواره عمــار 
ــان منحــط، »عمــل  صالــح« و  ــر ایــن جری براب
»مجاهــدت« را معیــار قــرار دهــد و در همیــن 
ــوتان  ــت از پیشکس ــر و پاسداش ــتا، تقدی راس
ــتور  ــر را در دس ــگ و هن ــارزه، فرهن ــاد، مب جه

کننــدگان مردمــی  کــران  کار قــرار دهــد و بــه ا
کران هــای  کنــار ا کــه در  پیشــنهاد می کنــد 
شهرســتان  گمنــام  مجاهــدان  از  مردمــی، 
ننه عصمت هــا،  ماننــد  استان شــان  یــا 
اســماعیل ها،  مشــتی  و  ســکینه ها  خالــه 
بهــزاد پرویــن قدس هــا و... تقدیــر و تجلیــل 

نماینــد.

کــران، مراســم آیینــی )پاتوق هــای ثابــت  ا
کــران( ا

از  بســیاری  جشــنواره،  پنجــم  دوره  در   
پیش دســتانه  صــورت  بــه  کران کننــدگان،  ا
در  جشــنواره،  دبیرخانــه  ورود  از  قبــل  و 
و...  منــازل  هیئــات،  پایگاه هــا،  مســاجد، 
پاتوق هــای ثابــت هفتگــی را بــرای نمایــش 
ایــن  تشــکیل  دادنــد.  تشــکیل  فیلم هــا 
گــذر جشــنواره از یــک  پاتوق هــا بــه معنــی 
مرحلــه دیگــر و آمــاده شــدن بــرای تشــکیل 
ســینماهای ثابــت مردمــی اســت. از ایــن رو، 
کران کنندگان  دبیرخانه جشــنواره، از عمــوم ا
مردمــی دعــوت می کنــد در صــورت امــکان، 
کــران فیلــم را در قالــب یــک آییــن  برنامــه ا
طــول  در  و...(  هفتگــی،  )روزانــه،  مســتمر 

کننــد. ســال برگــزار 

اقتصــادی  پیوســت  بــر  بیش تــر  تمرکــز 
کــران ا

ــه  ــیدن ب ــا رس ــامی، ت ــاب اس ــینمای انق  س
غایت خود، نیازمند ســه پیوســت و از جمله 
پیوســت اقتصــادی اســت. توجــه جشــنواره 
عمــار بــه ایــن پیوســت، از همــان دوره اول در 
کران هــای  قالــب مشــارکت مــردم در برگــزاری ا
مردمــی آغــاز شــد و در دو ســال اخیــر بــا ورود 
بــه بلیت فروشــی اختیــاری و اجبــاری وارد 
ششــم،  دوره  در  شــد.  جدیــدی  مرحلــه 
جشــنواره تــاش می کنــد تمرکــز بیشــتری بــر 
کننــدگان  کــران  ایــن حــوزه داشــته باشــد و از ا
مردمــی دعــوت می شــود حتــی در صــورت 
تــوان تأمیــن اقتصــادی، بســته بــه فیلم هــا، 
کران هــای خــود را بــه صــورت بلیت فروشــی  ا

کننــد. اختیــاری یــا اجبــاری برگــزار 

کران ارسال بازخوردهای ا
کــران مردمــی   تنهــا بخشــی از دســتاوردهای ا
در  می شــود،  محقــق  فیلم هــا  نمایــش  بــا 
کــه بخــش بزرگــی از ایــن دســتاوردها،  حالــی 
کران هــا و  وابســته بــه ثبــت و مستندســازی ا
بازنشــر این بازخوردهاســت. نیاز فیلمسازان 
فیلم شــان،  کــران   ا بازخــورد  از  اطــاع  بــه 
همــه  بــه  مردمــی  کــران  ا تجــارب  انتقــال 
کران کننــدگان، ارزیابــی دبیرخانــه جشــنواره  ا
جملــه  از  و...  مردمــی  کــران  ا نیازهــای  از 
کــه ارســال بازخوردهــای  مــواردی هســتند 

کــران را ضــروری می کننــد.  ا
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در آستانه افتتاحیه ششمین جشنواره 
عمار؛

نماز جمعه های کشور رنگ عماری 
گرفتند

برگــزاری ششــمین جشــنواره  در آســتانه 
فعــاالن  همــت  بــه  عمــار  فیلــم  مردمــی 

فرهنگــی و نیروهــای خودجــوش مردمی، مصاهای نماز جمعه سراســر کشــور 
پررنگ تــر از دوره هــای قبلــی بــه اســتقبال فیلم هــای عمــار رفتنــد.

گــزارش عمارفیلــم، در آســتانه برگــزاری ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم  بــه 
عمــار بــه همــت فعــاالن فرهنگــی و نیروهــای خودجــوش مردمــی، مصاهــای 
نمــاز جمعــه سراســر کشــور پررنگ تــر از دوره هــای قبلــی بــه اســتقبال فیلم هــای 

عمــار رفتنــد.
کشــور  گذشــته)4 دی(، برخی از مصاهای نماز جمعه  گزارش جمعه  بنابرین 
کران های خــود را شــروع کردند  منتظــر افتتاحیــه رســمی جشــنواره نماندنــد و ا

کــه در ادامــه بــه بخشــی از آن هــا اشــاره می کنیــم:
کــران ششــمین جشــنواره مردمــی  گــزارش، بعــد از ثبــت اولیــن ا بــر اســاس ایــن 
فیلــم عمــار بنــام شهرســتان آبــاده از اســتان فــارس، فعــاالن فرهنگــی ایــن شــهر 
کــران در مصلــی نمــاز جمعــه را هــم در اســتان فــارس بــه نــام خــود ثبــت  اولیــن ا

کردند.
ــگ  ــر، رن ــه اخی ــز در هفت ــتان داراب نی ــه شهرس ــار جمع ــی نم ــن  مصل همچنی

ــت. گرف ــود  ــه خ ــاری ب عم
کننــدگان شهرســتان آبــاده، روز چهــارم دی  کــران  گــزارش، بــه همــت ا بنابریــن 
ــه تماشــای مســتند  ــزاران شــهرهای صغــاد و ایزدخواســت هــم ب گ مــاه، نمــاز 
کلیــپ فراخــوان »ننــه عصمــت« نشســتند و  »نمــای بســته ای از شــقایق ها« و 

کــران در نظــر دارنــد. در 11 دی نیــز برنامــه دیگــری بــرای ا

پذیرایی با کلوچه های 
محلی بانوان پیشمرگ 

نهاوندی 
بــر  »عمارفیلــم«،  گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط  اعــام  اســاس 
فیلــم  مردمــی  جشــنواره 
عمــار، در افتتاحیــه ششــمین 
جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار 

کــه بــا حضــور خانــواده شــهدای مســیحی و شــهدای اهــل ســنت در 
مبــارزه بــا داعــش در حــال برگــزاری اســت، هماننــد دوره قبلــی، در ایــن 
دوره نیــز تهیــه پذیرایــی میهمانــان جشــنواره، از طــرف بانــوان جهادگــر 

می گیــرد. صــورت  مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت 
کلوچه هــای محلــی  گــزارش، در ایــن دوره قــرار اســت بــا  براســاس ایــن 
ــان مراســم افتتاحیــه پذیرایــی  ــوان پیشــمرگ نهاونــدی از میهمان بان
شــود؛ بانــوان پیشــمرگ نهاونــدی عــاوه بــر تهیــه و ارســال کلوچه های 
محلــی بــرای رزمنــدگان، بدلیــل خیانت هــای منافقیــن مــواد غذایــی را 
پیــش از ارســال بــه جبهه هــا تســت می کردنــد تــا مبادا توســط منافقین 
آلوده و مســموم نشــده باشــد و به همین خاطر هم به زنان پیشــمرگ 

معــروف شــدند.
مراســم  در  نهاونــدی  پیشــمرگ  بانــوان  از  تعــدادی  اســت  گفتنــی 
افتتاحیــه ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، حضــور دارنــد.

روابط عمومی جشنواره عمار اعالم کرد؛
حضور سخنرانان ویژه در ششمین 

جشنواره مردمی فیلم عمار

ششــمین  »بولتــن  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
روابــط  عمــار«،  فیلــم  مردمــی  جشــنواره 

کــرده اســت امســال نیــز در ایــن رویــداد ســینمایی،  عمومــی جشــنواره مردمــی عمــار اعــام 
داشــت. خواهنــد  حضــور  ویــژه ای  ســخنرانان  و  مهمانــان 

گــزارش، چهارشــنبه 9 دی و در دومیــن روز برگــزاری جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار در  بنابریــن 
ســینما فلســطین، اســتاد حســن رحیم پــور ازغــدی ســخنرانی می کننــد.

همچنیــن، پنج شــنبه، 10 دی مــاه نیــز، حجــت االســام پناهیــان و روز شــنبه 12 دی مــاه، در 
پنجمیــن روز ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار هــم دکتــر حســن عباســی، دبیــر جشــنواره 

بازی هــای رایانــه ای عمــار در ســینما فلســطین ســخنرانی می کننــد.
براســاس اعــام روابــط عمومــی جشــنواره عمــار، ایــن ســخنرانی ها بعــد از نمــاز مغــرب و عشــاء و 

از ســاعت 18 در ســینما فلســطین صــورت می گیرنــد.

اکران فیلم های عمار در راولپندی پاکستان
»بولتــن  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مردمــی  جشــنواره  ششــمین 
ــان  ــجویان زب ــار«، دانش ــم عم فیل
دانشــکده  فارســی  ادبیــات  و 
اتــک  منطقــه  گریجویــت  پســت 
کســتان  پا کشــور  راولپنــدی 
تماشــای  بــه  مراســمی  در 
مردمــی  جشــنواره  فیلم هــای 

نشســتند. عمــار 
ــزارش، در ایــن برنامــه  گ بنابریــن 
بــا همــکاری خانــه فرهنــگ  کــه 

گریجویــت برگــزار شــده بــود، فیلم هــای »بــه رنــگ  کشــورمان و مســئوالن دانشــکده پســت 
کارگردانــی رضــا شــرفی بــرای اســاتید و  کارگردانــی میــاد مهــدوی و »تکلیــف« بــه  زندگــی« بــه 

ــد. ــه ش ــی مواج ــتقبال خوب ــا اس ــه ب ک ــد  ــش درآم ــه نمای ــجویان ب دانش
جعفــری، اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی خانــه فرهنــگ ج.ا.ایــران در راولپنــدی بــا اشــاره بــه 
کــه نمایــش فیلم هــای جشــنواره عمــار، ترویــج فرهنــگ اســامی و مقاومــت در  ایــن نکتــه 
ــگ  ــج فرهن ــرای تروی ــازی ب ــت فیلمس ــروز، صنع ــت: ام گف ــت،  ــامی اس ــد اس ــکار ض ــل اف مقاب
ــه  ــوان ب ــل ج ــوق دادن نس ــا س ــرعت، ب ــه س ــد و ب ــادی می کن ــای زی ــی، فعالیت ه ــط غرب منح

ســمت بی اخاقــی، آنــان را از آموزه هــای اســامی دور می ســازد
بــا فلیم هــای درس آمــوز و اســامی،  کــرد: جشــنواره مردمــی عمــار  وی در ادامــه تصریــح 
کشــور، از منکــرات دور و مصــون نگــه مــی دارد. نوجوانــان و جوانــان را بــه عنــوان نســل آینــده 
کامــل وارد صنعــت  ــه طــور  ــوز ب ــه، جشــنواره عمــار هن ک ــا بیــان ایــن  ایــن اســتاد دانشــگاه، ب
فیلمســازی حرفــه ای نشــده اســت، امــا بــا فیلمســازی ســاده و درس آمــوز، بــه ترویــج اســام 
و اصــاح اخــاق جامعــه خدمــت می کنــد، اظهــار داشــت: شــما دانشــجویان هــم می توانیــد 
ــه  ــه دبیرخان ــال ب بــا ســاخت فیلــم  در جهــت ترویــج اســام، اخــاق و تربیــت اســامی و ارس

ــا آن همــراه شــوید. جشــنواره عمــار ب
گروهــی از دانشــجویان بــا همراهــی حاضریــن، ســرود  گــزارش در پایــان ایــن مراســم،  بنابرایــن 

کردنــد. کشــورمان را بــه زبــان فارســی اجــرا  ملــی 
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خــــــــــبـــــــــر



به دعوت »ننه عصمت«؛ مادر یزدی
زنان و دختران ایرانی برای مدافعان حرم 

اهل بیت)ع( دستکش می بافند

که بــرای رزمندگان و مــرزداران  »ننــه عصمــت«، بانوی یــزدی 
از  کلیپــی  در  اســت،  کاموایــی می بافتــه  کشــور دســتکش 
کــه در طــول هشــت ســال دفــاع  بانوانــی  و  زنــان  تمامــی 
پشــت جبهــه  اســام در  رزمنــدگان  مقــدس، دوشــادوش 
ــه  ــدای آن ب ــتکش و اه ــرای بافــت دس ــد، ب فعالیــت می کردن

کــرد. مدافعــان امــروز حــرم اهــل بیــت)ع( دعــوت 
گــزارش »عمارفیلم«، همزمان با فرا رســیدن فصل ســرما،  بــه 
ــه در  ک ــی  ــان و بانوان کلیپــی از تمامــی زن »ننــه عصمــت«، در 
طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس، دوشــادوش رزمنــدگان 
اســام در پشــت جبهــه هشــت ســال دفــاع مقــدس، فعالیــت 
می کردنــد، بــرای بافــت دســتکش و اهــدای آن بــه مدافعــان 

کــرد. امــروز حــرم اهــل بیــت)ع( دعــوت 
کــه دبیرخانه جشــنواره مردمی  کلیپــی  گــزارش، در  بنابــر ایــن 
کــرده اســت »عصمــت فلکیــان«، مــادر  فیلــم عمــار منتشــر 
کــه امــروز بــه ســختی قــادر بــه راه رفتــن اســت و از  یــزدی 
زمــان جنــگ تحمیلــی تــا ســه ســال پیــش بــرای رزمنــدگان و 
کاموایی می بافته اســت، از زنان و  کشــور دســتکش  مرزداران 
دختــران ایرانــی خواســت تا هماننــد ســال های دفاع مقدس 
و همزمــان بــا فــرا رســیدن فصــل ســرما، بــا بافتــن دســتکش، 
بــه یــاری مدافعــان حــرم که بــرای دفــاع از حریم اهــل بیت)ع( 

و اســام می جنگنــد، بشــتابند.
کــه حتــی اقــوام نزدیکــش تــا بیســت و چنــد  »ننــه عصمــت« 
ســال از ماجــرای بافتــن دســتکش بــرای رزمنــدگان مطلــع 
در  را  خــود  شــده  بافتــه  دســتکش های  آخریــن  نبودنــد، 
مراســم افتتاحیــه پنجمیــن جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار 
بــه مســعود ده نمکــی و ســید مســعود شــجاعی طباطبایــی 

ــود. ــرده ب ک ــم  تقدی

گــزارش عمــار پرتــال، برگــزاری بــا شــکوه مراســم آیین  بــه 
کران هــای جشــنواره مردمــی عمــار در امــام زاده  آغــاز ا
کاشــان با بزرگداشــت شــهیده  قاســم علیه الســام فین 
کاشــان، خانــم محتــرم ســادات قاضــی عصــر  حجــاب 

یکشــنبه، 6 دی مــاه برگــزار شــد.
بازی هــای  جشــنواره  دبیــر  عباســی  حســن  دکتــر 
ــود، عصــر  ــه میهمــان ایــن مراســم ب ک ــه ای عمــار،  رایان
امــروز 6 دی مــاه در افتتاحیــه جشــنواره عمــار اظهــار 
داشــت: جشــنواره عمــار بــا ایجــاد رابطــه ارگانیــک بــا 
مــردم توانســته هنــر را از بــرج آج نشــینی و جمعیــت 

روشــنفکران بــه میــان مــردم آورد.
وی بــا اشــاره بــه نــگاه دینــی و مردمــی جشــنواره عمــار 
گفــت: جشــنواره عمــار توانســته بــا عبــور از ارســطو و 
کنــد. ــر را بــه مخاطــب عرضــه  ــی ت نیچــه هنــری متعال
عباســی در آییــن افتتــاح ششــمین جشــنواره مردمــی 
ــنگر  ــرد: فرهنــگ س ک ــار  ــتان اظه ــار در ایــن شهرس عم
فتــح نشــده انقــاب اســامی اســت و انقــاب اســامی 
فرهنــگ مــورد نظــرش را هنــوز پیــاده نکــرده اســت، 
امــا آهســته آهســته در آیین هایــی ماننــد راهپیمایــی 
اربعین و اعتکاف دانشــجویی و تشــیع شهدای مدافع 
پیــدا  دســت  فرهنگــی  نظــام  هدف هــای  بــه  حــرم 

می کنیــم.
افــزود:  )ره(  راحــل  امــام  فرمایــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــر از پوشــش  حجــاب فقــط پوشــش نیســت بلکــه فرات

نیــز دربرمی گیــرد.  را  عفــاف  آن  از  ظاهــری 
کرد: در جشنواره  رئیس اندیشــکده یقین خاطرنشــان 
عمــار پیونــد مردمــی در مفهــوم حجــاب برقــرار شــد، و 
ســنگر فتــح نشــده فرهنــگ توســط انقــاب اســامی 

فتــح شــد.
وی در ادامــه بــه تشــریح فلســفه هنــر از دیــدگاه ارســطو 
گفــت: در ایــن فلســفه دو قطــب خیــر و شــر  پرداخــت و 
ــرد  ــن نب ــه در ای ک ــت  ــرح اس ــی مط ــا خوب ــدی و ی ــا ب و ی
ــری تــراژدی روی می دهــد و  ــر دیگ ــی ب ــت یک ــا شکس ب
بــر اســاس ایــن تئــوری اصــل تصفیــه در انســان روی 

می دهــد.

جشنواره عمار سنگر فرهنگ انقاب را فتح کرد
عباســی بــا بیــان اینکــه آنچــه از هنــر امــروز می شناســیم 
دســتاورد تفکــرات نیچــه در 120 ســال پیــش اســت، 
کــرد: هنــر امــروز هنــر نیچــه ای اســت و ثمــره  تصریــح 
آن را در ســینمای هالیــوود و برخــی از آثــار ســینمایی 
کــه نتیجــه آن جــز اضطــراب  ایــران مشــاهده می کنیــم 
و تشــویش و عشــق های ظاهــری و ســرگرمی چیــزی 

نیســت.
و  قصــه  هنــر،  ویژگــی  مهم تریــن  داد:  ادامــه  وی 
بــه  القصــص  احســن  قــرآن  در  و  اســت  قصه گویــی 

اســت. شــده  بیــان  شــکل  زیباتریــن 
جشنواره عمار سنگر فرهنگ انقاب را فتح کرد.

کــرد: در جشــنواره فیلــم عمــار ارتبــاط  کیــد  عباســی تأ
ارگانیــک هنــر بــا مردم ایجاد شــده اســت و در پنج ســال 

گذشــته مبانــی نظــری در ایــن امــر تثبیــت شــد. 
وی با اشــاره به جهت گیری مستندســازان، انیمیشــن 
گفتمان ســازی در جشــنواره عمــار  و یــا بــازی فکــری 
ــرد: در ایــن جشــنواره، پیــام  ک ــر اســاس هنــر تصریــح  ب
گفتمــان منتقــل می شــود و  ایــن  از طریــق  انقــاب 
داده  روی  عمارهــا  خــاء  اثــر  در  شکســت ها  غالــب 
گران و مستندســازان و  اســت و جهت گیــری ســینما
گفتمــان نــاب انقــاب  فیلم نامه نویســان در انگارهــای 

اســامی متبلــور می شــود.
عباســی یــادآور شــد: امیدواریــم خیــزش نســل هنرمنــد 
و نســل جــوان فیلمســاز جشــنواره عمــار در ســال های 
آینــده منشــا خیــر و برکــت بــرای نظــام انقــاب اســامی 

باشــد.

رییس اندیشکده یقین مطرح کرد؛

جشنواره عمارارتباط ارگانیک بین هنر و مردم را ایجاد کرده است
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روابط عمومی جشنواره عمار خبرداد؛
برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه ششمین جشنواره 

مردمی فیلم عمار 

گــزارش خبرنــگار »بولتن ششــمین جشــنواره مردمی فیلم عمــار«، همزمان  بــه 
گذشــته، در  بــا برگــزاری ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، هماننــد دوره 
کارگاه های آموزشــی با موضوعــات مختلف در  حاشــیه ایــن رویــداد ســینمایی، 

حــوزه ســینما و مســتند برگــزار می شــود. 
کــه از تاریــخ نهــم تــا 61 دی مــاه، همــه روزه  کارگاه هــا  گــزارش، در ایــن  بنابرایــن 
از ســاعت 51 الــی 71 در ســالن شــماره 3 ســینما فلســطین برگــزار می شــوند، 
ــه ارائــه مباحــث تخصصــی حــوزه  اســاتید پیشکســوت و فیلمســازان جــوان ب

ــد. ســینما و مســتند می پردازن
و  بــوده  رایــگان  دوره  ایــن  کاس هــای  در  حضــور  گــزارش،  ایــن  براســاس 
عاقه منــدان پــس از ثبــت نــام مــی تواننــد، از روز چهارشــنبه 9 دی مــاه تــا 61 

کننــد. کارگاه هــای آموزشــی شــرکت  دی مــاه در ایــن 
الزم بــه ذکــر اســت، هماننــد ســال هــای گذشــته نشســت های »هنــر ـ واقعیت« 
بــرای معرفــی ســوژه های مغفــول مانــده ســینمای ایــران در روزهــای شــنبه و 

یکشــنبه )21 و 31 دی مــاه( از ســاعت 61 برگــزار می شــود.
گفتنی است، حضور در تمامی کارگاه ها برای عموم آزاد است
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خــــــــــبـــــــــر



بــه  خــاص  هــای  گــی  ویــژه  جشــنواره  هــر 
کــه بــه واســطه آن شــناخته مــی  خــود را دارد 
شــود، مثــا در جشــنواره هــای فیلــم از جمله 
جشــنواره فیلــم فجــر، فــرش قرمــز جایگاهــی 
ویژه دارد و محوریت جشــنواره ها را بازیگران 
و ســلبریتی هــا تشــکیل مــی دهنــد و آییــن ها 
و مناســباتی محــور آنهــا را تشــکیل مــی دهــد 
گــر نگوییــم عمــوم جشــنواره هــا  کــه نتیجتــًا ا
ضــد دینــی هســتند امــا لفــظ خنثــی بــودن را 

کــرد. مــی تــوان بــه آنهــا اطــاق 
بــرای شــناخت جشــنواره عمــار نیــز الجــرم 
بایــد بــه شــناخت آییــن هــای آن روی آورد و 
اینکــه محــور اساســی ایــن جشــنواره بــر چــه 

ــه هایــی اســتوار اســت. پای
در حقیقــت اتمســفر و فضــای کلی جشــنواره 
عمــار بــر محوریــت امیــد و همگرایــی هنــر، 
گفتمــان  اندیشــه، اجتمــاع و رســانه ذیــل 
کــه در نهایــت منجــر بــه قــرار  انقــاب اســت 
گرفتــن هنرمنــدان و فعــان فرهنگــی انقــاب 
کنــار مــردم و ولــی نعمتــان ایــن انقــاب  در 

شــود.
ایــن ویژگــی در جشــنواره عمــار ســبب مــی 
تــا اختتامیــه آن در حقیقــت شــروع  شــود 
فعالیــت و عملیــات فرهنگــی فعــاالن عرصــه 
انقــاب  جبهــه  فرهنگــی  مختلــف  هــای 

شــود. اســامی 
شــناختن و شناســاندن رویــش هــا از دیگــر 
بــر  اســت،  عمــار  هــای  ویژگــی  و  هــا  آییــن 
ضریــب  کــه  هــا  جشــنواره  ســایر  خــاف 
رســانه ای خــود را بــه ســلبریتی هــا و چهــره 
هــای بعضــا سیاســی اختصــاص مــی دهنــد، 
جشــنواره عمــار بــا نشــان دادن رویــش هــا 

و چهــره هــای مردمــی محبــوب، نشــان از 
تــداوم خــط انقــاب و پایان ناپذیــری آن دارد 
و شــاید مهمترین وجه تمایز جشــنواره عمار 
بــا دیگــر جشــنواره هــا در همیــن نکتــه باشــد.
کــه،  اســت  ایــن زمینــه آن  نکتــه دیگــر در 
را  عمــار  هــای  آییــن  و  مراســم  محوریــت 
و  ســهم  کــه  دهنــد  مــی  تشــکیل  افــرادی 
کســانی  نقــش بزرگــی در ایــن انقــاب دارنــد؛ 
همچــون مــادران شــهدا و زنانــی که در پشــت 
افــرادی  یــا  و  کردنــد  مــی  خدمــت  جبهــه 
کــه از منظــر  همچــون عــزت شــاهی هــا؛ چــرا 
عمــار ایــن هــا چهــره هــای شــاخص انقــاب 
کــه  هســتند و ذیــل همیــن ادبیــات اســت 
کــه بــه مراســم هــای عمــار دعــوت  کســانی 

مــی شــوند ا ایــن قشــر 
صفــوف  و  هســتند 
آنهــا  بــه  ســالن  اول 
اختصــاص داشــته و 
حتــی مســئوالن نیــز 
آنجــا نمــی نشــینند.
در خصــوص جایــگاه 
و  ســن  روی  هــای 
هــای  بخــش  دیگــر 
عمــار  مراســمات 

گونــه اســت و ایــن نــه تنهــا شــعار  نیــز همیــن 
متعلــق  جشــنواره  حقیقتــا  بلکــه  نیســت 
برایشــان  آنقــدر  و  شهداســت  مــادران  بــه 
کــه بســیاری از آنهــا پــس از  دلنشــین اســت 
کیــد خواهــان حضــور  مراســم اختتامیــه بــا تا
در مراســمات آینــده هســتند و حتــی برخــی 
از آنهــا برنامــه هــای مهــم خــود را بــه خاطــر 
کــرده انــد. اختتامیــه جشــنواره عمــار، لغــو 

آییــن هــای عمــار  از دیگــر شــاخصه هــای 
گرفتــه از وجــه مردمــی بــودن آن  کــه نشــئت 
اســت، ترجیــح حضــور راحــت تــر مــردم بــر 
تیــپ اشــرافی و رایــج ســایر جشــنواره هاســت 
فروشــی  بلیــط  بــرای جشــنواره  تنهــا  نــه  و 
برگــزاری  محــل  بلکــه  گیــرد  نمــی  صــورت 
گونــه ای انتخــاب مــی شــود  جشــنواره بــه 
کــه بــه واســطه مناســب بــودن مســیرهای 
ارتباطــی، حضــور مــردم راحــت تــر باشــد و 
مســئوالن برگــزاری جشــنواره هیــچ ابائــی از 
برگــزاری مراســم جشــنواره در شهرســتان هــا 
در صــورت بوجــود آمــدن شــرایط آن، ندارنــد.
 در حقیقــت هــدف ضمنــی در نــوع برگــزاری 
جشــنواره بــه ویــژه افتتاحیــه و اختتامیــه، 
آســیب  بــه  توجــه 
هــای تاریــخ و هنــر 
برطــرف  و  انقــاب 

آنهاســت. کــردن 
بــه عنــوان نمونــه، 
انقــاب  تاریــخ  در 
روایــت  مــردم 
نشــدند و برخــاف 
امــام  عقیــده 
کــه در  خمینــی)ره( 
نامــه بــه ســید حمیــد روحانــی نوشــته انــد 
تاریــخ را بایــد از تــوده هــای مــردم بگیریــد 
عمدتــا نخبــگان و سیاســیون ضریــب رســانه 

گرفتنــد؛ ای 
 از ایــن رو جشــنواره عمــار بــه ســراغ افــرادی 
همچــون ننــه عصمــت و ننــه ســکینه رفتــه 
و نــه تنهــا شــخصیت و فعالیــت هــای آنهــا 
کنــد بلکــه جوایــز خــود را نیــز  را روایــت مــی 

ــد. کن ــی  ــن م منطبــق بــا آن تعیی
مســئوالن جشــنواره عمــار در واقــع بــه دنبــال 
در هــم شکســتن انحصــار نخبگانــی از هنــر و 
کــه بــا  فرهنــگ انقــاب هســتند و الگوهایــی 
کامــا از جنــس  ایــن دیــد معرفــی مــی شــوند 
مــردم بــوده و مــردم بــه خوبــی بــا آنهــا ارتبــاط 
کــرده و بــا توجــه بــه وجــود نمونــه هــای  برقــرار 
فراوانی از چنین شــخصیت هایی در جامعه 
مــردم  بــه  لمــس  قابــل  الگوهایــی  ایــران، 

معرفــی مــی شــود.
کــه جــزء آییــن هــا و ویژگــی  مســئله دیگــری 
هــای جشــنواره عمــار و یــا بــه نوعــی جــزء 
برنامــه ریــزی هــای آن محســوب مــی شــود 
در  هیئــات  کار  و  ســاز  بــه  شــدن  نزدیــک 
ــی و تامیــن هزینــه هاســت؛ چــرا  مســائل مال
کــه از روش هــای  کــه طبــق آســیب شناســی 
هــای  فعالیــت  و  مراســمات  مالــی  تامیــن 
گرفتــه اســت، ایــن فعالیــت  فرهنگــی صــورت 
ها یا مبتنی بر پول و ســازماندهی از باالســت 
تکنوکراتیــک  ان  روش  و  الگــو  ماهیــت  کــه 
اســت و یــا مبتنــی بــر انگیــزه و دغدغــه مــردم، 
کــه عمــده فعالیــت هــای دهــه هــای 50 و 60 
بــر نــوع دوم اســتوار بــود و جشــنواره عمــار بــر 
کید داشــته از  حمایــت مــردم از فعالیــت هــا تا
ایــن رو نمایــی از آن در نــوع پذیرایــی و جوایــز 

آن مشــهود اســت.
گفــت، حرکــت جشــنواره عمــار  در پایــان بایــد 
بــه ســوی احیــای هویــت انقابــی در جامعــه 
اســت و هــر ســاله ســعی دارد رگــه هایــی از 
کــه در جامعــه امــروزی کمرنگ  ایــن هویــت را 
کنــد و آنهــا را بــه عنــوان مدلــی  شــده، تقویــت 
از آییــن هــای عمــار بــه منصــه ظهــور رســاند.

 عمار  به مثابه آیین 

مــادران  بــه  متعلــق  جشــنواره  حقیقتــا 
شهداســت و آنقدر برایشــان دلنشین است 
کــه بســیاری از آنهــا پــس از مراســم اختتامیــه 
بــا تاکیــد خواهان حضــور در مراســمات آینده 

هســتند
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عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



جشــنواره مردمــی عمــار، در طــی فعالیــت 
چنــد ســاله ی خــود بــه دنبــال تحقــق مســیر 
گــذاری رســانه ای اســت  جدیــدی در ارزش 
و در ایــن زمینــه توجــه خــود را بــه پاسداشــت 
ــرده  ک ــوف  ــه معط ــت در جامع ــاش و فعالی ت

اســت.
بــرای پرداختــن بــه ایــن موضــوع، نیــاز بــه 
ــان رســانه ای و  یــک مقدمــه اســت و آن جری
کــه بــه آن مــی پــردازد؛ چــرا  موضوعاتــی اســت 
ــه  ک ــه در حقیقــت ایــن رســانه هــا هســتند  ک
کننــد چــه چیــزی در جامعــه  مشــخص مــی 

ارزش شــود.
کــه خیلی پــرکار،  جامعــه ای را در نظــر بگیریــد 
ــه نفــس رو  ــا اعتمــاد ب ــر از امیــد و نشــاط و ب پ
کنــد امــا رســانه ای  بــه پیشــرفت حرکــت مــی 
همســو بــا جریــان درونــی خــود نــدارد، ایــن 
مســئله ســبب مــی شــود رســانه تدریجــا بــا 
کــردن موضوعاتــی دیگــر، و کمرنگ  برجســته 
ــه را  ــی جامع ــت اصل ــه حرک ک ــزی  ــردن آنچی ک
ــا عبــور از واقعیــت هــا،  تشــکیل مــی دهــد و ب
ــه  ــش ارائ ــه و پیرامون ــری از جامع ــر دیگ تصوی
مــی دهــد و ایــن مهــم مــی توانــد آینــده یــک 
کنــد. کشــور را دســتخوش تغییــرات اساســی 

را  آینــده  می توانــد  رســانه  حقیقــت  در 
کنــد و حــال خــوب یــک ملــت را  مشــخص 
کننــد؛ واقعیت  گــوار و تلــخ تبدیل  بــه آینــده نا
کنــد یــا حتــی  االن را تبدیــل بــه آرزوی فــردا 
کــه شــما  واقعیــت را طــوری نشــان بدهــد 
احســاس می کنیــد آن واقعیــت وجــود نــدارد 
فقیــر  باشــید،  را داشــته  تحققــش  آرزوی  و 
کنیــد، از دیگــران  نباشــید ولــی احســاس فقــر 
بهتــر و برتــر باشــید ولــی احســاس بدتریــن 

بــودن بــه شــما دســت دهــد.
کــه رســانه بواســطه آن  ک هایــی  یکــی از مــا
فعالیــت خــود را شــکل مــی دهــد مســئله ای 
ــواردی  ــوان ارزش خبــری اســت، م تحــت عن

گیــری. همچــون اســتثناء، مجــاورت یــا فرا
فضــای جامعــه، فضــای رســانه ای و هنری ما 
کــه بواســطه  گونــه اســت  بــه صــورت عــام ایــن  

گــر در  کنــد، مثــا ا موقعیــت هــا عمــل مــی 
کشــور باشــید رســانه بیشــتر ســراغ شــما  مرکــز 
تربیــون  می آیــد، بیشــتر دیــده می شــوید و 
ــی  ــرار می گیــرد ول ــار شــما ق بیشــتری در اختی
کار  کــه در مزرعــه  هیــچ وقــت روســتاییانی 
می کننــد تیتــر نمی شــود یــا بــه نوعــی حــق 

دیــده شــدن ندارنــد.
شــما  ســر  بایــی  چــه  خبــری  ارزش  ایــن 
ــر ســر جامعــه مــی آورد  کــه ب مــی آورد؟ بایــی 
ایــن اســت بافاصلــه ایــن ارزش در جامعــه 
در مخاطــب و در مــردم بازتــاب پیــدا می کنــد 
و آن هــا خــود را بــا آن منطبق می کنند، یعنی 
کــه در رســانه تعریــف  ســراغ موقعیــت هایــی 
مــی شــود مــی رونــد، ســراغ اســتثنا شــدن یــا 
احیانــا ایجــاد جنجــال بــرای دیــده شــدن و 

شــنیده شــدن.
ایــن  کــه  ســوالی 
میــان پیــش مــی 
کــه  آیــد ایــن اســت 
کــه  کســانی  چــرا 
عمدتــا کار خاصی 
نکردند و بواســطه 
فرصــت  اتفــاق، 
و  شــدن  دیــده 
شــدن  شــنیده 
کننــد؟ مــی  پیــدا 

زنــده  برنامــه  یــک  در  نمونــه  عنــوان  بــه   
کــه در تصــادف  تلویزیونــی دیــدم شــخصی 
کــرده  گیــر  ســرش بیــن ماشــین و الســتیک 
زنــده  نهایــت  در  و  چرخیــده  ماشــین  بــا  و 
مانــده بــود، چهــل و پنــج دقیقــه تریبــون در 
کــه از صبح  گرفــت امــا کســانی  اختیــارش قــرار 
تــا شــب مشــغول کار و تــاش هســتند فرصت 

کننــد. دیــده شــدن پیــدا نمــی 
کــه جشــنواره عمــار بــه دنبــال تحقــق  کاری 
آن اســت احیــاء  یــک ارزش رســانه ای جدیــد 
ــل  ــح« در مقاب ــل صال ــل« و »عم ــام »عم ــه ن ب
ِک رایــج در رســانه  ارزش هــای خبــری خطرنــا

بــه  کــس  کــه هــر  بــا ایــن تعریــف  هاســت، 
ــدن  ــده ش ــق دی ــد ح کار می کن ــه  ک ــدازه ای  ان
کــه حــرف  انــدازه ای  بــه  نــه  باشــد  داشــته 
می زنــد؛ مثــًا شــبکه هــای موبایلــی یکــی از  
کــه در حقیقــت  رســانه های مــدرن هســتند 
کار می کنند  چه بســا وقت  کــه کمتــر  کســانی 
بیشــتری داشــته و  بیشــتر می تواننــد مطلــب 
ک بگذارند، و کســانی که زمان خود  به اشــترا
را مصــروف فعالیت های مختلف اقتصادی، 
کننــد کمتــر می تواننــد در  اجتماعــی و... مــی 
رســانه دیــده شــوند؛ از ایــن رو جشــنواره عمــار 
ســعی دارد بــه شــکل ها و روش هــای مختلف 
ــوری را  ــل مح ــم زده و عم ــر ه ــده را ب ــن قاع ای
بــه عنــوان بهتریــن ارزش خبــری و رســانه ای 

کنــد.  معرفــی و احیــا 
بنــای  حقیقــت  در 
جشــنواره  ســازماِن 
عمــار از جنــس عمــل و 
کار اســت؛ شــما بــدون 
کنیــد  کار  کــه  ایــن 
ایــن  در  نمی توانیــد 
جشــنواره قــرار بگیریــد 
فیلــم  بایــد  یــا  حتمــًا 
بســازید و وارد جشنواره 
کنیــد  کــران  شــوید یــا ا
و بواســطه آن جزیــی از ایــن مجموعــه قــرار 
تــا  کــرده باشــید  کاری  یــا بایــد یــک  گیریــد 
ــنواره  ــای جش ــوژه های فیلم ه ــه س ــل ب تبدی
کران هــای مردمــی دیــده شــوید،  شــوید و در ا
بــه عنــوان مثــال مشــتی اســماعیل باشــید تــا 

شــوید. دیــده  جشــنواره  در 
باشــد  داشــته  آهن ربــا  بدنتــان  گــر  ا شــما   
جشــنواره  وارد  می شــود  حــذف  فیلمتــان 
نمی شــود، شــما یا باید فعال فرهنگی باشید 
ــی  ــران مردم ک ــی ا کــه در شــهرها برنامــه جنب
ــد یــک آدم پیشکســوتی  ــا بای کنیــد ی ــزار  را برگ
باشید که عمرتان را در راه کارهای داوطلبانه 
گذرانــده باشــید تــا از  و خودجــوش مردمــی 

شــما تقدیــر شــود و در قالــب پاسداشــت هــا 
که یکی  گیریــد؛ چرا یــا تقدیــر کننده هــا جــای 
کــه بــرای پاسداشــت هــا در   از ویژگی هایــی 
کــران مردمــی شهرســتان ها تعریف می کنیم  ا
کــه فــرد مذکــور قابــل اتــکا  ایــن نکتــه اســت 
گــر بگوییــم  ا تــر  یــا دقیــق  باشــد، سیاســی 
کار و فعالیت  کار نباشد، اهل انجام  سیاسی 
باشــد و بــه بهانه هــای مختلــف جشــنواره 
گــر  کســی ا کــه هــر  عمــار دارد ســعی می کنــد 
می خواهــد در جشــنواره نقــش یا صفتی پیدا 
کنــد یــا بــه نوعــی جشــنواره عمار اســمی بــه آن 
کــه او در  کاری باشــد  بدهــد، بایــد مــا بــه ازای 

ــت. ــام داده اس ــه انج جامع
کار و  جشــنواره از جهــت توجــه بــه مقولــه 
فعالیــت مــدام در حــال بازشناســی اســت، بــه 
کننــده  کــران  گــر امســال ا کــه مثــا ا ایــن معنــا 
کننــده  کــران  ــرای اینکــه ا بــودم، ســال بعــد ب
کنــم در غیــر ایــن  کار و فعالیــت  باشــم بایــد 
کران کننــده نخواهم بــود. این  صــورت دیگــر ا
مســئله بــه خاطر جنــس و ماهیت جشــنواره 
کــه ذاتًا عملیاتــی و از جنــس کار و  عمــار اســت 

فعالیــت اســت.
رســمی  پاسداشــت های  بعــدی  نکتــه 
جشــنواره عمــار در ســینما فلســطین اســت؛ 
افــرادی همچــون ننــه عصمــت، یــک عمــر 
و  جنــگ  از  بعــد  ســال  بیســت  کردنــد،  کار 
هشــت ســال در زمــان جنــگ و بــه معنــای 
دیگــر بیست و هشــت ســال دســتکش بافتند 
چشمشــان خــود از دســت دادنــد؛ یــا  ننــه 
ســکینه حیــن جنــگ بــرای رزمنده هــا نــان 
فرســتادند، بچه هایشــان را جبهه فرســتادند 
و عمــر خــود را صــرف فعالیــت و تــاش کردنــد؛ 
چنیــن افــرادی توســط جشــنواره عمــار دیــده 
مــی شــوند و در جایــگاه تقدیر کننده یا تقدیر 

گیرنــد. شــوند قــرار مــی 
بــه نظــر مــی رســد یکــی از ابعاد مهم جشــنواره 
ایــن اســت و فضــای رســانه ای هنــری مــا بــه 

کــه مــا بــه عمــل برگردیــم. ایــن نیــاز دارد 

جشنواره عمار؛ تالش برای پاسداشت »عمل«
سید رسول منفرد  )دبیراجرایی ششمین دوره جشنواره عمار(

ــار از  ــنواره عم ــازماِن جش ــای س ــت بن در حقیق
ــن  ــدون ای ــما ب ــت؛ ش ــل و کار اس ــس عم جن
کــه کار کنیــد نمیتوانیــد در ایــن جشــنواره قرار 
ــد فیلــم بســازید و وارد  ــا بای ــد حتمــًا ی بگیری
ــا اکــران کنیــد و بواســطه  جشــنواره شــوید ی

آن جزیــی از ایــن مجموعــه قــرار گیریــد

یادداشت
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عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار از زمــان شــروع 
فعالیــت خــود نــکات و ویژگــی هــای حائــز 
کــه یکــی از ایــن ویژگــی هــا،  اهمیتــی داشــت 
کــه در  برگــزاری افتتاحیــه و اختتامیــه اســت 
آن اتفاقاتــی بــر خــاف عــرف ســایر جشــنواره 
هــا رخ مــی دهــد و در واقــع تفــاوت اصلــی اش 
بــا ســایر جشــنواره ها، مشــهود بــودن بعــد 
کــه هیــچ  مردمــی آن اســت؛ بــه ایــن معنــا 
از مســؤولین  بــرای دعــوت  برنامه ریــزی ای 
خــاص وجــود نــدارد و حتــی ممکــن اســت 
در جشــنواره امســال یکــی از مــادران شــهدا 
ــا از چهره هــای مردمــی محبــوب ســخنران  ی

افتتاحیــه یــا اختتامیــه باشــد. 
مردمــی  َوجــه  بــر  کــه  دیگــری  موضــوع 
کننــده  ــذارد، اهدا گ ــودن عمــار صحــه مــی  ب
ــه  هــای جوایــز جشــنواره هســتند. همانگون
در  جدیــدی  اتفــاق  گذشــته  ســال  کــه 
ننــه  مثــل  افــرادی  و  داد  رخ  زمینــه  ایــن 
کــه از بدنــه مــردم و  عصمــت و ننــه ســکینه، 
ســوژه های فیلم هــای بودارســال شــده بــه 
عمــار بــود، جــزء تقدیرکننــدگان دوره پنجــم 
جشــنواره بودنــد؛ برخــاف ســایر جشــنواره 
هــا، تقدیرکننــدگان مــا آدم هــای مشــهور و 
مســؤول نیســتند بلکــه چهره هــای محبــوب 
هــم  بســا مشــهور  و چــه  مردمــی هســتند 
نباشــند، ولــی بــه لحــاظ جایگاه و شــخصیت 
کــه دارنــد، محبــوب و مردمــی  و ســوژه ای 

هســتند. 
در برگــزاری افتتاحیــه و اختتامیــه جشــنواره 
عمــار، رعایــت المــان و آیتــم هــای مردمــی 
کــه  در دکــور برنامــه، از ویژگــی هایــی اســت 
مــورد  جشــنواره  انــدرکاران  دســت  توســط 
اهمیــت واقــع شــده  و در ســال هــای گذشــته 
مقاومــت  هســته ای،  انــرژی  هــای  مقولــه 
مــردم فلســطین و مفاهیــم انقــاب اســامی 

ــود.   ــه ب گرفت ــرار  ــورد توجــه ق م
بخــش مهمــی از افتتاحیــه شــور و هیجــان 
نمونــه،  عنــوان  بــه  اســت،  مــردم  خــود 
وقتــی ننــه عصمــت روی ســن رفــت بــدون 
حرکــت  یــا  بگویــد  چیــزی  مجــری  اینکــه 
خودشــان  مــردم  باشــد،  حساب شــده ای 
ســرپا بلنــد شــدند و دســت می زدنــد. یا وقتی 
مــادران  از  خیلــی  پاییــن،  می آمــد  ایشــان 
را  ایشــان  دســت  و  جلــو  می رونــد  شــهدا، 
کــه ســرودی بــا مطلــع  می بوســند و هنگامــی 

شــد،  خوانــده  انقابــت«  مــی دارم  »پــاس 
ــر  ــن ت ــخاص مس ــره اش ــه روی چه ــن ب دوربی
کــه مــی رفــت اشــک هــای جــاری آنهــا ثبــت 
ــه  ک ــه مــا نشــان مــی داد  شــد. ایــن فضاهــا ب
پرداختــن بــه موضوعاتــی از جنــس مــردم 
واقعــًا بــرای آنهــا جــذاب بــود و البتــه ایــن 
موضــوع حساســیتی در مــردم نســبت بــه 
کــرده  مراســم هــای جشــنواره عمــار ایجــاد 

اســت. 
افتتاحیــه  در  کــه  دیگــری  هــای  نمونــه 
جشــنواره مــورد توجه قــرار گرفــت، پذیرایی از 

حضار با نان پخته شــده توســط ننه ســکینه 
بــود؛ مــادر شــهید خالقی پــور می گفت»نانــی 
کــه پخته شــده بــود جذاب تریــن پذیرایی ای 
کــه در یک  کــه مــن در همــۀ عمــرم دیــدم  بــود 
جشــنواره انجــام شــده اســت و  خیلــی جالب 

بــود«.
گذشــته  ســال 
آهنگــران  حضــور 
جــذاب  مــردم  بــرای 
و غافلگیرکننــده بــود؛ 
کــه  مــن در جایگاهــی 
دارم)مدیریــت  قــرار 
کنتــرل  و  صحنــه 
مــردم  هــا(،  دوربیــن 
کــردم.  نــگاه  کــه  را 
معلوم بــود از اتفاقات 
حــس  افتتاحیــه 

ــد و ایــن نشــان می دهــد  ــی دارن خیلــی خوب
فکــر  مــا  کــه  سوپراســتارهایی  از  جــدای 
می کنیــم بایــد بــرای مــردم ســاخته شــوند، 
قهرمانانــی از جنــس خــود مــردم بــرای آنهــا 

انــد. محبــوب  بســیار 
ــه  ــگاه دیگــری ب کــه ن البتــه افــرادی هســتند 
ایــن قضیــه دارنــد بــه عنــوان نمونــه ســال 

روز  اتفاقــات  رســانه ها،  از  برخــی  گذشــته 
گذاشــته بودنــد  افتتاحیــه را بــه حســاب ایــن 
کــه عمــار دارد بــا بــردن ننــه عصمــت و ننــه 
ســکینه روی ســن، از احساســات مردم ســوء 
اســتفاده می کنــد و بحث هــای اینچنینــی؛ 
گــر مثــًا آقــای عــزت اهلل  و مــن نمی دانــم ا
انتظامــی را بــا آن حالــش، ببرنــد روی ســن 
غ از ایــن  تحریــک احســاس نیســت؟ امــا فــار
صحبــت هــای بــی اســاس، بــه خوبی روشــن 
کــه مردمــی بــودن از ویژگــی هــای بــارز  اســت 
جشــنواره عمار اســت و افتتاحیه و اختتامیه 

نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و اینگونه 
کــه بــرای مســئوالن برنامــه ویــژه ای  نیســت 
تــدارک دیــده شــود بلکــه آنهــا نیــز مثــل ســایر 

کننــد. مــردم در مراســم حضــور پیــدا مــی 
از  یکــی  بــرای  پنجــم  دوره  افتتاحیــه  در   
در  بنشــیند  کــه  نبــود  صندلــی  مســئوالن 
دو  مــا  کــه  حالــی 
ویــژۀ  را  اول  ردیــف 
کــه  ــوادۀ شــهدا  خان
نــور چشــم همــه مــا  
داده  قــرار  هســتند 
در  حتــی  بودیــم؛ 
عکس هــا و تصاویــر 
مشــخص  پارســال 
کــه آیــت اهلل  اســت 
و  آمدنــد  قرهــی 
ردیف هــای  بیــن 
افــراد  کارگردان هــا،  نشســتند.  مــردم  بیــن 
و چهره هــای مختلــف، البــه الی جمعیــت 
نشســتند و واقعــًا هیــچ تفکیکــی نیســت. 
کــه بــر وجــه مردمــی بــودن  نکتــه دیگــری 
اســتقبال  افزایــد،  مــی  عمــار  جشــنواره 
کــران هــای مردمــی در شــهر هــا و  مــردم از ا
که حتی نام خیلی از آنها  روســتاهایی اســت 

را نشــنیده ایــم و هماهنگــی مــکان، امکانات 
ــه  پخــش، حتــی هماهنگــی پذیرایــی هــم ب

عهــدۀ مــردم اســت.
گذشــته  همچنیــن بچه هــای داراب، ســال 
ــا یــک مــادر  در اختتامیه شــان رفتــه بودنــد ب
کردنــد و در  کــه نــذر داشــته صحبــت  شــهید 
اختتامیــه برنامــه شــان آش نــذری دادنــد؛ 
نمونــه هایــی از ایــن دســت بســیار اســت و 

ــودن اســت.  همــه نشــانه مردمــی ب
کــه خیلــی مهــم اســت ایــن  یــک نکتــه دیگــر 
هــم  فیلم هــا  داوری  در  حتــی  کــه  اســت 
حرفــه ای بــودن فیلــم اولویت نیســت. شــاید 
مــا،  جشــنواره های  درصــد  پنــج  و  نــود  در 
حرفــه ای بــودن موضــوع اول اســت؛ یعنــی 
شــما بهتریــن محتــوا را هــم داشــته باشــید، 
ــات  ــر حرفــه ای نباشــید، در هیــأت انتخاب گ ا
کــه  رد می شــوید و عمــار آغازگــر ایــن راه بــود 
غیرحرفــه ای  انســان  یــک  از  می شــود  آیــا 
حمایــت کنــی و او بــا آن انگیزه تبدیل به یک 
آدم حرفــه ای بشــود؟ نمونــۀ بــارزش آقــای 
هــادی محمدیــان اســت کــه خــودش اذعــان 
کــه  کــرد  کــه تشــویق عمــار مــن را کمــک  کــرده 
ادامــه بدهــم و امــروز »شــاهزادۀ روم« را با یک 
میلیــارد و هفتصــد میلیــون فــروش بلیــط، 
کــه خــود مــن در حســرتش  بســازد، اتفاقــی 
بــودم، شــاید ســال ها فیلم هــای مختلفــی 
و  فرســتاده ام  بــه جشــنواره های مختلفــی 
ــگاه  ــه راحتــی رد شــده اســت. اصــًا ن اینهــا ب
کــه ایــن فیلــم را ممکــن اســت  نشــده اســت 
بــدون  و  امکانــات  بــدون  و  تنهــا  نفــر  یــک 
کــرده  کار  و  ســاخته  حرفــه ای  تیــم  حتــی 
کــرد  را  خط شــکنی  ایــن  عمــار  امــا  اســت. 
هــم  اروپایــی  جشــنواره های  از  برخــی  و 
می کننــد.  را  کار  ایــن  دارنــد  کــه  آمده انــد 
گــر فیلمــی هــم حرفــه ای باشــد و هــم  البتــه ا
مردمــی، حتمــًا جایــزه می گیــرد و نمونــه اش 
کــه یــک تولیــد بســیار  مشــتی اســماعیل بــود 
حرفــه ای دارد و در عمــار جایــزۀ بهترین فیلم 
کــه بــه  کــرد. این جــوری نیســت  را دریافــت 
کســانی  ایــن فیلم هــا اهمیــت داده نشــود؛ و 
کــه فیلم هــای خوبــی ســاخته انــد حتمــًا در 
ایــن جشــنواره هــم مــورد توجــه قــرار می گیرد.
ــان امیــدوارم دچــار روزمرگــی نشــویم و  در پای
همه مــان طبــق همــان آرمــان عالــی انقــاب 

اســامی پیــش برویــم.

افتتاحیه عمار از زبان کارگردان؛

افتتاحیه ای مردمی برای قهرمانانی از جنس مردم
امیر مهریزدان، کارگردان اثر »از ساقه تا صدر«، چندسالی است که کارگردانی افتتاحیه 
و اختتامیــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار را نیــز برعهــد دارد؛ متــن زیــر بیــان ویژگــی هــا و 

نکاتــی از جشــنواره عمــار از زبــان وی اســت.

در برگــزاری افتتاحیــه و اختتامیــه جشــنواره 
عمــار، رعایــت المــان و آیتــم هــای مردمــی 
در دکــور برنامــه، از ویژگــی هایــی اســت کــه 
مــورد  جشــنواره  انــدرکاران  دســت  توســط 

اهمیــت واقــع شــده اســت.

11
6 t h a m m a r p o p u l a r f i l m f e s t i v a l
عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



زمینه های شکل گیری جشنواره عمار
و  تحلیــل  ســری  یــک  بــا  عمــار  جشــنواره 
ســری  یــک  خاطــر  بــه  و  آسیب شناســی 
کاســتی ها در وضعیــت رســانه ها و ســینمای 
در  مخاطــب  مثــًا  گرفــت.  شــکل  ایــران، 
ســینما، نبایــد صرفــًا بیننــده، تأثیرپذیــر و 
منفعــل باشــد بلکــه بایــد روی فیلمســاز تأثیر 
بگــذارد، تعامــل بیــن مخاطــب و فیلمســاز 
نبایــد یک طرفــه باشــد، بایــد مثــل انقــاب 
ــه  ــت، بلک ــر نگرف ــر تأثی ــط از هن ــه فق ک ــد  باش
ــرش  ــی تأثی ــت، حت گذاش ــم  ــر ه روی آن تأثی
بیشــتر هــم بــود و جهت گیــری جریــان هنــر را 

تغییــر داد.
در  چــرا  کــه  بــود  ایــن  دیگــر  آســیب  یــک 
ســینمای ایــران جــای بســیاری از مناطــق 
چــرا  اســت،  خالــی  ایــران  جغرافیاهــای  و 
بیشــتر فیلم هــا در شــمال تهــران، بــا ســوژه ها 
بازیگــران  بــازی  بــا  تهرانــی،  موضوعــات  و 
لوکیشــن های  بــا لهجــه تهرانــی و  تهرانــی، 

تهرانــی ســاخته می شــود و مثــًا چــرا تصویــر 
روســتا در ســینما دیــده نمــی شــود.

کــه چــرا فیلمســازانی  تحلیــل دیگــر ایــن بــود 
ــا رویکردهــای انقابــی فیلــم می ســازند  کــه ب
تشــویق و حمایــت نمی شــوند، چــرا ســینما 
نســبت بــه مســائل روز و بــه مســئولیتش در 
قبــال اتفاقاتــی مثــل فتنــه ســال 88 اعتنایی 

نــدارد.
می گفتیــم  کــه  بــود  ایــن  بعــدی  نکتــه 
حجــم تولیــدات جبهــه مقابــل یــا آدم هــا و 
نســبت  منفعــل  و  خنثــی  مجموعه هــای 
بــه انقــاب، بســیار زیــاد اســت، امــا میــزان 
تولیــدات همســوی جبهــه مؤمــن و انقابــی 
بــا آن دارد. بنابرایــن  هنــوز فاصلــه زیــادی 
مــردم و خصوصــًا جوانــان مــدام در معــرض 
تهاجــم رســانه ای و ســینمایی مســموم قــرار 
دارنــد و تــازه در آینــده با پیشــرفت تکنولوژی، 
کامــا اثــرش را از  قــرار اســت فیلترینــگ هــم 
دســت بدهــد و آن وقــت تنهــا راه مقابلــه ایــن 

کنیــم،  کــه مــا تولیداتمــان را بیشــتر  اســت 
کــه  دربــاره انبــوه ســوژه ها و قهرمانــان بزرگــی 
در جــای جــای شــهرها و روســتاها داریــم اثــر 
هنــری بســازیم و یــک نهضــت تولیــد محتــوا 

ایجــاد شــود.

کاری که فقط از »فیلم ما« برمی آید
از ایــن مــوارد و نواقــص زیــاد می شــود شــمرد، 
کاســتی ها،  تصــور می کردیــم بــرای رفــع ایــن 
نیازمنــد اتفاقــات جدیــد در حــوزه ســاختار 
کشــور  سینمایی-رســانه ای  ســازمان  و 

هســتیم؛ اتفاقاتــی مثــل جشــنواره عمــار.
کــه تشــکیل شــد قــرار  جشــنواره عمــار هــم 
نبــود ســاختارش را مثــل برخــی از دیگــران، 
آن  بــود  آمــده  عمــار  کنــد،  الیتغیــر  و  ُدگــم 
کنــد نــه اینکــه خــودش  نقایــص را برطــرف 
را یــک تشــکیاِت بــه خــودی خــود مقــدس 

بدانــد.
کــه صــرف داشــتن  بــود  قابــل پیش بینــی 
نیمه حرفــه ای  و  حرفــه ای  جشــنواره  یــک 
کردیــم  کــه عــرض  بــرای تصحیــح نقایصــی 
کران هــای  کــه ا کافــی نیســت، درســت اســت 
مردمــی و افزایــش تقاضــا بــرای دیــده شــدن 
عمــار،  نظــر  مــورد  رویکــرد  بــا  فیلم هــای 
باعــث تقویــت عرضــه و تولیــد می شــود ولــی 
جشــنواره  بــه  جدیــدی  بخــش  بــود  نیــاز 
کــه مــردم بتواننــد نقــش  عمــار، اضافــه شــود 
مســتقیم  بیشــتری در تولید داشــته باشــند، 

کــه  ســوژه هایی  از  خیلــی  کــه  مخصوصــًا 
می تواننــد تبدیــل بــه یــک فیلــم شــوند هنــوز 
ثبــت نشــده بودنــد یــا فرامــوش می شــدند یــا 
اســناد و اطاعــات آن هــا در معــرض نابــودی 
یکــی  یکــی  شــهدا  مــادران  و  پــدران  بــود. 
از  خاطراتشــان  تمــام  و  می رفتنــد  دنیــا  از 
دســترس خــارج می شــد، بســیاری از اســناد 
دفــاع مقــدس از بیــن رفتــه بــود، رویدادهــای 
تاریخــی ثبــت نشــده خیلــی زیــادی در تاریــخ 
کــه صرفــًا در ســینه ها و  ایــران وجــود داشــت 

یادهــای مــردم بــود. 
بخــش حرفــه ای جشــنواره عمــار شــاید بــه 
صــورت غیرمســتقیم در توجه فیلمســازان یا 
فعــاالن فرهنگــی بــه ایــن ســوژه ها مؤثــر بــود 
کــه ســرعت از دســت  امــا مســئله ایــن بــود 
رفتــن و از بیــن رفتــن ایــن ســوژه ها خیلــی 
ســوژه های  بــود،  حرف هــا  ایــن  از  بیشــتر 
ســاخته نشــده خیلی زیاد بود و از یک طرف 
ــی  کاف ــران اراده  ــینمای ای ــه ای س ــه حرف بدن
ــرای رفتــن ســراغ ایــن ســوژه ها را نداشــت،  ب
از طــرف دیگــر هــم فیلمســازان ســینمای 
کافــی بــرای تولیــد  انقــاب تــوان و ظرفیــت 

کمیــت را نداشــتند. فیلــم در آن 

مــا«  مــردم، می تواننــد در »فیلــم  تــوده 
کننــد شــرکت 

بــه  مــا«  »فیلــم  نــام  بــه  بخشــی  بنابرایــن 
بــا همــت  آن  تــا در  اضافــه شــد  جشــنواره 

زمینه ها و چیستِی »فیلِم ما« جشنواره عمار؛

»فیلم ما«؛ مردم در خدمت سینما، هنر، رسانه و تاریخ!

همــه اقشــار مــردم، می تواننــد بــدون کوچک تریــن مهــارت فیلمســازی و تنهــا بــا 15 دقیقه 
وقــت گذاشــتن بــا ثبــت ســوژه ها، وقایــع و خاطــرات اطرافشــان در بخــش »فیلم ما« شــرکت 

و بــه ســینمای انقــاب اســامی و مقامــت اســامی کمک کنند.
بخــش »فیلــِم مــا« یکــی از بخش هــای جدیــد جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار اســت کــه ظاهــرًا 
ــنواره های  ــور در جش ــای آمات ــا و فیلم ه ــه فیلم اولی ه ــوط ب ــای مرب ــش  ه ــه بخ ــباهتی ب ش

دیگــر نــدارد. 
متن زیر، ســخنان دبیر اجرایی جشــنواره عمار در خصوص زمینه های شــکل گیری، چیســتی 

و چگونگی این بخش بیان شــده اســت.

یادداشت
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عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



خــود مــردم و فعــاالن فرهنگــی و رســانه های 
انقابــی  و  مردمــی  هــای  ســوژه  محلــی، 
ــاید  ــد. ش کن ــدا  ــات پی ــده و نج ــداری ش نگه
تــوان فیلمســازان ســینمای انقــاب بــرای 
کافــی نباشــد امــا تــوده  ثبــت ایــن ســوژه ها 
ــا ابزارهــای دم  ــه راحتــی می تواننــد ب مــردم ب
دســتی مثــل گوشــی موبایــل یــا دوربین های 
دســتی یــا رکوردرهــای صــدا، ایــن ســوژه ها را 

نجــات دهنــد.

تاریــخ  کمــک  بــه  فیلمســازی  وقتــی 
می آیــد شــفاهی 

رســالت  یــک  مــا«  »فیلــم  جهــت،  ایــن  از 
کــه نگــذارد ســینمای ایــران،  تاریخــی دارد 
ــخ، از بهتریــن  ــان و تاری ــینمای جه ــه س بلک
مضامیــن و ســوژه ها محــروم بمانــد. بنابراین 
هــدف اصلــی بخــش »فیلم مــا« در جشــنواره 

ــه تولیــد فیلــم.  عمــار، ثبــت ســوژه اســت ن
کــه  در ایــن بخــش از همــه مهم تــر ایــن اســت 
مثــًا یــک آدم روســتایی از مــادران شــهید 
کنــد،  روســتایش پنــج دقیقــه فیلــم تهیــه 
ــری  ــتر و بهت ــت بیش ــد پرداخ ــر بتوان گ ــاال ا ح
ارزش  فیلــم  باشــد و روی  کار داشــته  روی 
گــر نتوانــد  کنــد چــه بهتــر، امــا ا افــزوده ایجــاد 
کار زمیــن نمی خــورد، بلکــه ســوژه  کل  دیگــر 
ــدت  ــد م ــر چن ــا ه ــد ت ــط می کن ــت و ضب را ثب
کــرد بتوانــد از آن  بعــد، یــک فیلمســاز اراده 
پنــج دقیقــه بــرای تولید فیلــم اســتفاده کند. 
کــه چــرا  کــرد  وگرنــه تاریــخ از مــا ســؤال خواهــد 
کــه هــر یکــی  ایــن همــه ســوژه اطراف مــان را 
از آن ها می توانســت »شــیار 143« یا »مشــتی 
کّلــی مخاطــب داشــته  اســماعیل« شــود و 
باشــد را ثبــت نکرده ایــم، یعنــی »فیلــم مــا«، 
کمــک بــه ثبــت تاریــخ شــفاهی هــم هســت، 
کــه معمــواًل برعکــس بــوده اســت،  در حالــی 
کــه بــه فیلــم  یعنــی ایــن تاریــخ شــفاهی بــود 

کمــک می کــرد.

»فیلم ما«، جریان سازتر است
کارکرد رســانه اِی  یــک برکت دیگر »فیلم مــا«، 
بــه روز و به لحظــه اش اســت. یعنــی »فیلــم 

کنــش ســریع اســت، در حالــی  مــا«، نوعــًا وا
کــه فضــای حرفــه ای، ماهیتــًا ایــن قابلیــت 
از  آثــار حرفــه ای مســتلزم  تولیــد  و  نــدارد  را 
آثــار  از  خیلــی  و  اســت  زمــان  دادن  دســت 
حرفــه ای فقــط می تواننــد نــوش دارو بعــد از 
کــه  مــرگ ســهراب باشــند، مخصوصــًا امــروز 
ســرعت تحــوالت دنیــا بیشــتر شــده و مثــًا 
در 10 روز می شــود دیکتاتــور مصــر را ســاقط 
کــرد، فرصت هــا و تهدیدهــای زیــادی از ایــن 
جهــت می توانــد در معــرض انقــاب اســامی 
گــر رســانه های بــزرگ  هــم باشــد، مخصوصــًا ا
کننــد یــا  و حرفــه ای، بی دقتــی یــا خیانــت 
بــه خاطــر آلودگی هــای اقتصــادی و سیاســی 
ســرپوش  حقیقــت  روی  منفعت طلبــی  و 
کنند. ولی »فیلم  بگذارند و مردم را سانســور 
مــا«، ماهیتــًا چابک اســت، نه اینکه بخواهد 
مرثیــه ای بــرای گذشــته باشــد، »فیلم مــا« در 
مســائل روز، بــر عکس فیلمســازی حرفــه ای، 
نــه  اســت  پیشــگام  و  جریان ســاز  ماهیتــًا 
منفعــل و پیــرو. از ایــن جهــت می شــود ادعــا 
گــر »فیلــم مــا« جایــگاه خــودش را پیــدا  کــرد ا

کنــد می توانــد تاریــخ را نجــات دهــد.

تصویر واقعیت در برابر تصور واقعیت
ویژگــی و اهمیــت دیگــر فیلــم مــا، ماهیــت 
بزرگــی  رســانه های  اســت.  مردمــی اش 
تولیــد  را  مــا  رســانه ای  مصــارف  غالــب  کــه 
می کننــد عمدتــًا متعلــق بــه محافظــه کاران، 
جناح هــای  ســرمایه دارها،  سیاســیون، 
ــا حتــی مــزدور اســتکبار هســتند،  سیاســی ی
ــی از تولیــدات رســانه هایی مثــل  حتــی خیل
ــا ســرمایه های  ــم ب ــی ه ــبکه های اجتماع ش
ایــران  علیــه  آمریــکا  دالری  میلیــون  ده هــا 
تولیــد می شــوند یــا صرفــا طبقــات خاصــی از 
مــردم در آن هــا فعالیــت می کننــد، بــه همیــن 
کــه از اغلــب رســانه ها  خاطــر معمــواًل چیــزی 
بــا نظــرات مــردم فاصلــه دارد.  می شــنویم 
مباحثــی  هســته ای  کــرات  مذا جریــان  در 
ــا  ــی ی ــًا از ویتریــن دکه هــای مطبوعات ــه غالب ک
در شــبکه های موبایلــی منتشــر مــی شــدند 
یــک جهت گیــری داشــتند، امــا جالــب بــود 

مــردم  میــان  در  تهــران  در  ایــام  آن  در  کــه 
کــه ایــران نبایــد  بحــث هســته ای ایــن بــود 
کوتــاه بیایــد. یعنــی  کنــد یــا  بــه آمریــکا اعتمــاد 
ــه نمایندگــی  کــه رســانه ها ب نســبت نظراتــی 
ــده از طــرف مــردم طــرح می کننــد  خودخوان
بــا نســبت نظــرات خــود مــردم 180 درجــه 
کثــری بودنــد  برعکــس بــود، حداقلی هــا حدا
همیــن  بعــد  و  حداقلــی!  کثری هــا  حدا و 
گاهــی انســان را دچــار  تولیــدات رســانه ای 
که  تردیــد می کــرد و خیلی هــا را ـ مثــل دفعاتی 
ســال های قبــل دیدیــم ـ دچار توهــم می کرد! 
کــه یــک  ولــی ویژگــی »فیلــم مــا« ایــن اســت 
تصویــر واقعــی از جامعــه نشــان دهــد، چــون 
خــود مــردم، اعــم از شــهری یــا روســتایی، 
نوجــوان و جــوان تــا بــزرگ، از اقشــار مختلــف 
ایــن ابــزار را در دســترس دارنــد و بــه راحتــی 
و  وقایــع  از  گوشــی  دوربیــن  بــا  می تواننــد 
آدم هــای اطراف شــان فیلم بگیرند و بســازند 

و خــود واقعی شــان را نشــان بدهنــد.

»فیلم ما« و ارتقای جذابیت فیلم ها
اهمیــت و فایــده بعــدی »فیلــم مــا« افزایــش 
ســینما  گــر  ا سینماســت.  بــرای  جذابیــت 
جــذاب باشــد از آن اســتقبال می شــود. یکــی 
از عوامــل جذابیــت، محتواســت؛ بــر عکــِس 
گفتــه می شــود، جذابیــت محتــوا  کــه  چیــزی 
از فــرم کمتــر نیســت. پرفروش تریــن تولیــدات 
کــه فــرم  ســینمای ایــران مثــل اخراجی هــا 
خوبــی هــم دارنــد بــه خاطــر محتوای شــان 
پرفــروش شــده اند؛ یعنــی بــه خاطــر تبّحــر 
فیلمســاز در انتخــاب ســوژه؛ یعنــی در رویکــرد 

فیلــم. 
در همیــن جشــنواره عمــار، یکبــار از یکــی از 
پرســیده  کشــور  کران کننــدگان  ا فعال تریــن 
کران هایتــان  ا در  شــما  مخاطبــان  شــد 
گرفتنــد، یکــی از  کــدام فیلــم تأثیــر  بیشــتر از 
»فیلــم ما«هــا را اســم بــرد، یــا مثــًا در دوره 
کــه  ـ  چهــارم جشــنواره عمــار، یــک مســتند 
اســمش »بــه رنــگ زندگــی« بــود ـ جــزو ســه اثــر 
کران هــای مردمــی شــده بود،  پرمخاطــب در ا
بعــد از اینکــه دو بــار از تلویزیــون پخــش شــده 
بــود، علی الظاهــر خیلــی نبایــد مخاطــب پیدا 
می کــرد! امــروز بــا »فیلــم ما« الاقــل این محتوا 
و ســوژه ها ثبــت و نگهــداری می شــود تا شــاید 

ــرود. ــوژه ب ــن س ــراغ ای ــی س کس ــده  در آین

»فیلم ما« و گسترش مخاطبان سینما
یکــی دیگــر از آورده هــای »فیلــم مــا«، افزایــش 
مخاطــب اســت، چــون ایــن بخــش باعــث 
مشــارکت و درگیــری بخــش بزرگتــر و بیشــتری 
از مــردم در ســینما و فیلمســازی می شــود 
بنابرایــن بــه صــورت طبیعــی ســینما بایــد 
کــردن مــردم  از »فیلــم مــا« بــه خاطــر درگیــر 
افزایــش مخاطبانــش تشــکر  بــا خــودش و 

ــا ســینما  ــد افــراد درگیــر ب کنــد. چــون می توان
را از چنــد هــزار نفــر بــه چنــد میلیــون برســاند، 
کــه بــه  آن موقــع خودبخــود تعــداد افــرادی 

ســینما می رونــد هــم بیشــتر می شــود.

کارکردهای عمومی »فیلم ما«
کارکردهــای عمومــی ای  البتــه »فیلــم مــا«، 
ــه  ــتعدادها، ن ــایی اس ــل شناس ــم دارد، مث ه
انــدک  امکانــات  کــه  اســتعدادهایی  فقــط 
ــه  ک کســانی  ــد، بلکــه حتــی  فیلم ســازی دارن
فقــط یــک گوشــی در دســترس دارنــد، این ها 
ــده شــوند؟ چــه بســا یکــی از  ــد دی چطــور بای
کــه خداونــد در قیامــت از رســانه ها  ســؤاالتی 
کــه  ایــن باشــد  یــا تریبون  دارهــا می پرســد 
کــه در فــان روســتای محــروم  »مــن فانــی را 
زندگــی می کــرد دارای اســتعداد فیلم ســازی 
ــرای  ــد و ب ــودم، چــرا او را ندیدی ــرده ب ک خلــق 
کردنــش هــم تاشــی نکردیــد و او بــا  پیــدا 
آن همــه اســتعداد، هیــچ موقعیتــی بــرای 
نکــرد.«  پیــدا  اســتعدادش  دادن  نشــان 
بنابرایــن »فیلــم ما«، کمکی برای شناســایی 
عمومــی  کارکــرد  هســت.  هــم  اســتعدادها 
دیگــر »فیلــم مــا«، ایجــاد »اعتمــاد بــه نفــس« 
کــه فیلم یک فــرد آماتــور دیده  اســت، همیــن 

ــد. ــدا می کن ــس پی ــه نف ــاد ب ــود اعتم ش

تفاوت »فیلم ما« با »فیلم اولی  ها«
کــه  ممکــن اســت ایــن ســؤال پیــش بیایــد 
مگــر در همــه جشــنواره ها چنیــن بخشــی بــا 
عناویــن مختلــف بــرای فیلمســازان آماتــور 
وجــود  بخشــی  چنیــن  نــه،  نــدارد.  وجــود 
نــدارد، چــون در جشــنواره عمــار، »فیلــم مــا« 
بخشــی بــرای فیلمســازان آماتــور یــا فیلــم 
اولی هــا نیســت، بلکــه هــدف اصلــی فیلــم مــا 
»ثبــت ســوژه« اســت. فــرق دیگــر این هــا، در 
وجــود امــکان شــرکت و دسترســی بــرای همه 
اقشــار مــردم اســت، چــون در »فیلــم مــا«، 
حتــی قالــب  »مصاحبــه« وجــود دارد و یــک 
نفــر بــدون کوچکتریــن مهــارت فیلمســازی و 
گذاشــتن می توانــد  ــا 15 دقیقــه وقــت  تنهــا ب
ــینمای  ــه س ــد و ب کن ــرکت  ــش ش ــن بخ در ای
کمــک  انقــاب اســامی و مقاومــت اســامی 
کنــد. مخصوصــًا چــون ســینما از ابتــدا بــه 
کشــور شــد، قــدری  شــیوه ی نادرســتی وارد 
بیــن قشــر متدیــن جامعــه و ســینما فاصلــه 
افتــاد و ایــن، بیشــتر از همــه بــه ضــرر خــود 
ســینما بــود و باعــث مبتــذل شــدن آن شــد. 
جشــنواره عمــار بــه صــورت عــام و »فیلــم مــا« 
ــه را  ــن فاصل ــد ای ــاص، می توان ــورت خ ــه ص ب

کنــد. کــم 

فعالیت هــای  بــا  مــا«  »فیلــم  فــرق 
محلــی رســانه های 

اجــازه بدهیــد بــه ایــن ســؤال احتمالــی هــم 
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عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



»فیلــم  تعریــف  گــر  ا کــه  بدهیــم  جــواب 
کاری  مــا«، ایــن اســت، پــس فــرق آن بــا 
کــه رســانه های محلــی و منطقــه ای اعــم 
روزنامه هــا  تــا  محلــی  وب ســایت های  از 
و... می کننــد چیســت؛ چــون رســانه های 
قــوم  و  بــوم  ســوژه های  هــم  محلــی 
جــواب  می کننــد.  ثبــت  را  اطراف شــان 
کــه اواًل متأســفانه ها جــّو غالــب  ایــن اســت 
رســانه های سراســری و محلــی مــا یک جو 
سیاســی اســت نــه فرهنگــی یــا تاریخــی، 
ــوده ای و مردمــی.  ــه ت ــی اســت ن و نخبگان
دعواهــای  در  بیشــتر  رســانه ها  معمــواًل 
جناحــی و سیاســی یــا انتخاباتــی هضــم 
می شــوند تــا ســایر موضوعــات. مخصوصــًا 
جوهــر  هنــوز  کوچک تــر،  شــهرهای  در 
ایــن  مجلــس  انتخابــات  در  مــردم  رأی 
دوره خشــک نشــده، بحث هــا و تبلیغــات 
انتخابــات دوره های بعد شــروع می شــود. 
بــه ایــن ســوال، یــک جــواب عینــی هــم 
گــر واقعــًا رســانه های  می شــود داد، اینکــه ا
تــا  و  می کننــد  را  کار  ایــن  دارنــد  محلــی 
و  کران کننــدگان  ا چــرا  کرده انــد  حــاال 
»فیلــم ما«یی هــای جشــنواره عمــار وقتــی 
کشــف حجــاب رضاخانــی  ســراغ موضــوع 
رفتنــد ایــن همــه ســوژه ها و خاطــرات و 
ــاز  ــد و حتــی شــهید و جانب آدم هــای جدی
کردنــد، چرا در »فیلم مــا«، این  شناســایی 
همــه ســوژه های جدیــد معرفــی می شــود 
نتوانســته اند  محلــی  رســانه های  کــه 
کننــد. البتــه یــک نکتــه را می شــود  کشــف 
گفــت، آن هــم اینکــه رســانه های محلــی 
در  عمــار  جشــنواره  مخاطــب  حتمــًا 
حتمــًا  و  هســتند  مــا«  »فیلــم  فراخــوان 
ــش  ــن بخ ــه ای ــی ب ــک خوب کم ــد  می توانن
کننــد، چــون یکــی از رویکردهــای اصلــی 
مــا«،  بخــش »فیلــم  جشــنواره عمــار در 
ایجــاد دغدغــه در مــردم، فعــاالن فرهنگــی 
بــه  توجــه  بــرای  محلــی  رســانه های  و 
ظرفیت هــا و ســوژه هایی شــهر و روســتای 
کــه دارنــد ولــی آن هــا را  خودشــان اســت 

نمی شناســند.

تفــاوت »فیلــم مــا« و فعالیــت متولیــان 
حفــظ آثــار شــهدا و دفــاع مقــدس

بــاز ســؤال قابــل طــرح دیگــر ایــن اســت 
گــر هــدف اصلــی »فیلــم مــا« ثبــت ســوژه  ا
کــه برخــی از  کاری  اســت پــس فرقــش بــا 
ــرای ثبــت خاطــرات شــهدا  مجموعه هــا ب
کــه  می کننــد چیســت؟ جــواب ایــن اســت 
»فیلــم مــا«، تاشــی بــرای ثبــت خاطــرات 
معرفــی  و  انتقــال  بافاصلــه  و  ســوژه ها 
آن هــا بــه فیلمســازان اســت، تــاش بــرای 
دیــده شــدن اســناد و خاطــرات اســت نــه 

کــردن و حتــی دور نگــه داشــتن آن  آرشــیو 
از دیــد هنرمنــدان. االن متأســفانه خیلــی 
هســتند  گله منــد  شــهدا  خانواده هــای  از 
کــه چــرا فــان مجموعــه، اســناد و حتــی 
ــه اســم اینکــه  وصیت نامــه شهیدشــان را ب
کنیــم و برگردانیم ازشــان  کپــی  می خواهیــم 
نداده انــد،  پــس  وقــت  هیــچ  و  گرفته انــد 
کــه ایــن اطاعــات بــه  دیگــر معلــوم اســت 
دســت فیلمســازان بــه ایــن راحتــی نخواهد 
کار ایــن  رســید. فــرق دیگــر »فیلــم مــا« بــا 
کــه در »فیلــم مــا«، صرفــًا  نهادهــا ایــن اســت 
یــا حتــی  ُبعــِد نظامــی دفــاع مقــدس  بــه 
کتفــا نمی شــود،  بــه خــود دفــاع مقــدس ا
بلکــه ســراغ ســوژه های زیــاِد دیگــری هــم 
می رویــم. حتــی اصــل بــر ســوژه هایی اســت 
کســی سراغشــان مــی رود، مثــل  کمتــر  کــه 
شــهدای تــرور و شــهدای انقــاب اســامی، 
مثــل تاریخ کشــف حجــاب رضاخانی، مثل 
فعالیت هــای مردمــی پشــت جبهــه دفــاع 
مقــدس، حتــی زندگــی مــردم در روســتاها و 
شــهرها، مثل مشــتی اســماعیل، یا دّرعلی، 
یــا  جمعــه  نمــاز  ســال   30 ســوژه های  یــا 
مســاجد. موضوعــات و ســوژه های »فیلــم 
مــا«، مســجد اســت، مســجد ما، شــهید ما، 
ــان مــا،  ــران مردمــی مــا، 13 آب ک محلــه مــا، ا
گوهرشــاد مــا،  نمــاز جمعــه مــا، مدرســه مــا، 

فــن  آوری هســته ای مــا.
ــر اهمیتــی  گ بنابرایــن بخــش »فیلــم مــا«، ا
عمــار  جشــنواره  اصلــی  بخــش  از  بیشــتر 
کمتــری نــدارد و در  نداشــته باشــد اهمیــت 
گفــت  آینــده از ایــن بخــش بیشــتر خواهیــم 
و شــنید. ان شــااهلل آینــده، از آِن »فیلــم مــا« 

ــود.  ــد ب خواه
بــه هــر حــال در دنیــا هــم راهبــرد رســانه ای 
بــه ســمت »تولیــِد مخاطب محــور« حرکــت 
کــه  رســانه ای ای  کارهــای  و  می کنــد 
مخاطب محــور نیســتند بــه ســمت افــول 
جبهــه  موفــق  کارهــای  می رونــد.  پیــش 
دشــمن، چه یوتیوب یا همین شــبکه های 
موبایلی مخاطب محور هســتند، امــا از یک 
طــرف طــوری ســازمان دهی شــده اند و از آن 
کــه بســیاری  طــرف پشــتیبانی و می شــوند 
می شــوند.  سانســور  آن هــا  در  حقایــق  از 
و  جریــان  کــه  برســیم  روزی  بــه  انشــاهلل 
تولیــدات مردمــی بخــش »فیلــم مــا« بتوانــد 
کنــد و ایــن  همیــن رســانه ها را هــم تســخیر 
کنــد. ابــزار را بــه قدرتــی علیــه غــرب تبدیــل 
 الحمــدهلل در جشــنواره عمــار هــم »فیلــم 
مــا« دفعــات متعــدد در ســال برگزار می شــود 
و هــر ســال چندیــن فراخــوان در موضوعات 
بــرای  فرصــت  و  اعــام می شــود  مختلــف 
گیــر تولیــد محتــوا  ایجــاد یــک نهضــت فرا

ــت. ــم اس فراه

عرصه فیلم سازی،
 عرصه از ما بهتران نیست

)برگزیده بخش مقاالت در افتتاحیه پنجمین دوره جشنواره عمار(

محمدجواد کربایی

»جشنواره مردمی فیلم عمار«، جشنواره ای 
کــرد و  کــه کار خــود را از ســال 1389 آغــاز  اســت 
کنــون چهــار دوره از آن برگــزار شــده اســت.  تــا 
ایــن جشــنواره یــک ســال پــس از اتفاقــات 
ســال 1388 برگــزار شــد و هــدف از برگــزاری 
آن، ایجــاد فضایــی بــرای ســاخت آثــار هنــری 
بــر مبنــای تفکــر انقــاب اســامی و حمایــت از 
خالقــان ایــن آثــار بود. این جشــنواره در ســال 
اول در تهــران برگــزار شــد امــا از ســال های بعــد 
ــهرها و  ــیاری از ش ــان در بس ــورت هم زم به ص
روســتاهای کشــور از ســوم تــا نهــم دی مــاه بــه 

کارش ادامــه داد. 
ایــن جشــنواره در اولیــن ســال برگــزاری، بــا 
دریافــت 18 اثــر، در ســینما فلســطین تهــران 
ــر، در  ــدود 320 اث ــال دوم، ح ــد. در س ــاز ش آغ
ســال ســوم حــدود هــزار اثــر و در ســال چهــارم 
جشــنواره  دبیرخانــه  بــه  اثــر   2400 حــدود 
رســید. در ســال دوم، دو فیلــم از افغانســتان 
نیــز بــه دبیرخانــه رســید. تعــداد فیلم هــای 
خارجــی در ســال ســوم بــه بیــش از ســی فیلم 
کشــورهایی ماننــد افغانســتان،  کــه از  رســید 
تونــس و چنــد کشــور عربی دیگر رســیده بود. 
امــا بخــش بین الملــل ایــن جشــنواره به طــور 
رســمی و جــدی از ســال چهــارم آغازبــه کار 

کــرد و در ســال چهــارم، حــدود هفتصــد اثــر 
خارجــی از ده هــا کشــور از پنــج قــاره جهــان به 

دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــد. 
فیلــم  مردمــی  جشــنواره  برگــزاری  زمــان  از 
کران هــای مردمــی فیلم هــای ایــن  عمــار، ا
جشــنواره در بســیاری از شــهرها و روستاهای 
بــر  عــاوه  کران هــا  ا ایــن  شــد.  آغــاز  کشــور 
کــز  ســینماها و ســالن های فرهنگــی، در مرا
تخصصــی ماننــد دانشــگاه ها و حوزه هــای 
کــز عمومــی ماننــد مســاجد،  علمیــه و در مرا
حتــی  و  شــهدا  خانواده هــای  خانه هــای 
کــران  ا میــزان  می شــود.  انجــام  پارک هــا 
ابتــدای  از  جشــنواره،  ایــن  آثــار  عمومــی 
 2000 حــدود  بــه  امــروز،  تــا  عمومــی  کــران  ا
کــز  گونــی مرا گونا کــران رســیده اســت.  نقطــه ا
کندگــی جغرافیایــی آن، باعــث  کــران و پرا ا
شــده طیف هــای مختلــف مــردم، مخاطــب 
فیلم هــای ایــن جشــنواره باشــند و درنتیجــه 
ایــن جشــنواره،  آثــار  از صاحبــان  بســیاری 
جشــنواره  جایزه هــای  بــه  اینکــه  از  بیــش 
اهمیــت بدهنــد، بــه دیده شــدن آثارشــان 
کــه  اهمیــت بدهنــد. همچنیــن از آنجایــی 
مردمــی  و  خودجــوش  به صــورت  کران هــا  ا
ســوم  جشــنواره  زمــان  از  می شــود،  انجــام 
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در  جشــنواره  فیلم هــای  کــران  ا کنــون،  تا
کــران در  کشــورهای خارجــی نیــز آغــاز شــد؛ ا
افغانســتان و  غــزه  از  کشــورهای مختلفــی 

گرفتــه تــا انگلســتان.
در اینجــا بــه ویژگی هــای شــاخص جشــنواره 
می کنیــم.  اشــاره  عمــار  فیلــم  مردمــی 
»ایجــاد دبیرخانــه  ویژگی هــا،  ایــن  از  یکــی 
دائمــی جشــنواره« اســت. ایــن دبیرخانــه، 
فعالیت هــای جشــنواره را در سراســر ســال 
حفــظ می کنــد تــا جشــنواره از یــک برنامــه 
مقطعــی بــا تأثیــر محــدود، بــه یــک فرآینــد رو 
ــاد و بلندمــدت  ــر زی ــا تأثی ــو و دائمــی ب ــه جل ب
و  اصلی تریــن  هرچنــد  شــود.  تبدیــل 
رســانه ای ترین بخــش جشــنواره، همــان 10 
روز ابتــدای دی مــاه اســت، ســایت جشــنواره 
کران هــای جشــنواره،  کــه ا نشــان می دهــد 
اســتعدادیابی ها و آموزش هــا و... در سراســر 

ســال برقــرار اســت.  
ویژگــی  همــان  هنــری«  »اســتعدادیابی 
کــه بایــد در هــر جشــنواره ای  مغفولــی اســت 
باشــد امــا در بســیاری از جشــنواره ها دچــار 
آفــت روزمّرگــی شــده و حالــت پویایــی اش را 
از دســت داده اســت. جشــنواره عمــار، تمرکــز 
زیــادی بــر روی ایــن ویژگــی دارد. بــرای نمونه 
می تــوان بــه یــک نوجــوان 13ســاله روســتایی 
ــاخته  ــتند س ــم مس ــک فیل ــه ی ک ــرد  ک ــاره  اش
کــه  ــا بــه دختربچــه هشــت ســاله ای  اســت ی
کلیــپ درســت  بــا کمــک پــدر و مــادرش، یــک 
و  کــودکان  فیلم هــای  ایــن  از  اســت.  کــرده 
خاصــی  هنــری  فــرم  طبعــًا  کــه  نوجوانــان 
کــه بــاز  ندارنــد امــا بحــث بــر ســر راهــی اســت 
کــرده  شــده و ایــن بــاور را بــه بســیاری منتقــل 
کــه عرصــه فیلم ســازی، عرصــه خواص  اســت 
و به تعبیــر رایــج، عرصــه ازمابهتــران نیســت. 
گــروه چندنفــره از  مثــال جالــب دیگــر، یــک 
کــه بــا دوربیــن موبایــل  جوانــان ایــذه بودنــد 
دربــاره یکــی از شــهدای شهرشــان فیلمــی 
کارگــردان  فیلــم  از  فیلــم  آن  کــه  ســاختند 
کــه دربــاره همــان شــهید بــا امکانــات  دیگــری 
ــیار  ــود، بس ــاخته ب ــی س ــوب، فیلم ــیار خ بس
بهتــر دیــده و پســندیده شــد و حتــی خانــواده 

کردنــد.  شــهید نیــز بــه ایــن نکتــه اذعــان 
کار اســتعدادیابی هنــری »آمــوزش  کنــار  در 
کــه  اســت  دیگــری  فعالیــت  هنرمنــدان«، 
ــه جشــنواره انجــام می دهــد. آن هــا  دبیرخان
ــای  ــزاری دوره ه ــا برگ ــدا ب ــتعد را ابت ــراد مس اف
کوتــاه و فشــرده و بعــد از آن بــا شــرکت دادن 
دفتــر  فیلم ســازی  آمــوزش  کاس هــای  در 

مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی 
جشــنواره  برگزارکننــده  همــان  کــه  )راه( 
کنــار  در  می دهنــد.  آمــوزش  اســت،  عمــار 
آموزش هــای تکنیکــی ایــن افــراد، دبیرخانــه 
بــه آمــوزش آن هــا در زمینه هــای مطالعاتــی 
ــردازد  ــه ایــن هنرمنــدان نیــز می پ مــورد عاق
تــا آن هــا هــم بــر تکنیــک هم بر محتوا مســلط 

شــوند. 
»حمایــت از هنرمنــدان« نیــز یکــی دیگــر از 
کــه در  فعالیت هــای ایــن دبیرخانــه اســت 
حــّد بضاعتــش بــه حمایت مالــی می پــردازد. 
کنــار حمایــت مالــی، حمایت هــای  امــا در 
حرفــه ای، محتوایــی و تشــکیاتی را نیــز مــّد 
نظــر دارد. بــرای مثال، برگزاری نشســت های 
ــان جــوان، یکــی  کارگردان ــران و نقــد فیلــم  ک ا
در  کــه  اســت  حرفــه ای  حمایت هــای  از 
کــران  ا کارگــردان  یــک  فیلــم  نشســت،  هــر 
کارگردانــان دیگــر  شــده و آن فیلــم توســط 
نقــد و بررســی می شــود. ارســال بســته های 
موضوعــات  دربــاره  تکنیکــی  و  محتوایــی 
فرهنگــی، دعــوت بــه برنامه هــای فرهنگــی 
ــوان،  ــان ج گردان کا ــار  ــانه ای آث ــش رس و پوش
یادشــده  حمایت هــای  مصادیــق  دیگــر  از 

اســت.
کــران آثــار« و متناســب بــا آن،  »شــیوه خــاص ا
کندگــی جغرافیایــی« نیــز دو  »گســتردگی و پرا
ویژگــی منحصربه فــرد جشــنواره عمــار اســت 
کنــون در هیچ یــک از جشــنواره های  کــه تــا 
کــه  ایــران دیــده نشــده اســت. ایــن شــیوه 
پیش تــر توضیــح داده شــد، هرچنــد به خاطــر 
از  ســینما،  در  کــران  ا بــه  اهمیت نــدادن 
روی  بــر  مخاطــب  تمرکــز  تکنیکــی،  ُبعــد 
کّمــی،  فیلــم را می کاهــد، در عــوض دامنــه 
ــه شــکل  کیفــی و جغرافیایــی مخاطبــان را ب
بی ســابقه ای افزایــش داده و آثــار هنرمنــدان 
می کنــد؛  جامعــه  عمومــی  حــوزه  وارد  را 
کــه از تهــران به مثابــه پایتخــت  جامعــه ای 
کشــور،  گرفتــه تــا دورافتاده تریــن روســتاهای 

کندگــی جغرافیایــی و جمعیتــی دارد. پرا
گفتــه  کــه  ویژگی هایــی  بــا  تناســب  در 
مــّد  موضوعــات  می رســد  نظــر  بــه  شــد، 
شــرکت کنندگاِن  و  برگزارکننــدگان  نظــِر 
از  متفــاوت  طبعــًا  جشــنواره ای،  چنیــن 
جشــنواره های دیگــر باشــد. تجربــه سه ســاله 
کار  کــه هــم ســاز و  ایــن جشــنواره نشــان داد 
بــه  »پرداختــن  بــه  جشــنواره  ایــن  خــاص 
موضوعــات واقعــی زندگــی مــردم« اهمیــت 
می دهــد و هــم شــرکت کنندگانش. در ایــن 

جشــنواره، موضوعــات روشــنفکرانه، وهمــی 
کم تــر دیــده  و بــه دور از زندگــی واقعــی مــردم، 

می شــود. 
ــنواره  ــن جش ــانه ای« ای ــد رس ــازوکار جدی »س
نیــز از ویژگی هــای شــاخص آن اســت. ایــن 
جشــنواره به خاطــر ماهیــت خــاص آن و دور 
از بــودن از فضاهــای معمــوِل روشــنفکرانه، 
در ابتــدای شــکل گیری از حمایــت و پوشــش 
بســیاری از رســانه ها محــروم مانــد. چنیــن 
یــک امتیــاز  بــه  فضایــی به تدریــج تبدیــل 
که فعالیت هــای ابتــکاری در حوزه  شــد. چــرا 
ســازوکار  یــک  شــکل دهی  حــال  در  رســانه 
جشــنواره  ایــن  بــرای  رســانه ای  جدیــد 
جدیــد،  ســازوکار  ایــن  نمونــه  هســتند. 
مختلــف  کران کننده هــای  ا گ هــای  وبا
کــه هرکــدام مخاطبــان خودشــان را  اســت 
دارنــد و آن هــا بــدون هماهنگــی بــا دبیرخانــه 
ســایت  مطالــب  خودجــوش،  به شــکل  و 
گ هــای  کــرده و در وبا گزینــش  دبیرخانــه را 

می دهنــد.  بازنشــر  خودشــان 
»فعالیــت خودجــوش« یکــی از اصلی تریــن 

البتــه  اســت.  جشــنواره  ایــن  ویژگی هــای 
ایــن ویژگــی در برخــی از جشــنواره های دیگــر 
کیفیــت  هــم هســت. امــا بــه نظــر می رســد 
کمیــت ایــن ویژگــی در ایــن جشــنواره بــا  و 
در  اســت  متفــاوت  دیگــر  جشــنواره های 
به طــور  کران کننــدگان،  ا جشــنواره،  ایــن 
کامــًا خودجــوش و به تعبیــر دینــی به شــکل 
حتــی  می کننــد.  فعالیــت  فی ســبیل اهلل 
داوران ایــن جشــنواره نیــز بــه همیــن شــکل 
فعالیــت می کننــد. ایــن فضــای خودجــوش 
دیــده  نیــز  جشــنواره  هنرمنــدان  میــان  در 
تــا حــدی  ایــن شــکل فعالیــت،  می شــود. 
کارهــای جهــادی را بــه ذهــن متبــادر  فضــای 
چنــد  بــه  می تــوان  نمونــه  بــرای  می کنــد. 
ــاره  ــوش اش ــای خودج ــداق از فعالیت ه مص
خودجــوش،  پوســترهای  طراحــی  کــرد: 
پرداخــت بخشــی از جوایــز جشــنواره توســط 
یکــی از داوران، عــدم دریافــت هزینــه توســط 
هزینــه  پرداخــت  داوران،  و  کران کننــدگان  ا

 . و...  کران کننــدگان  ا توســط  کــران  ا
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عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



مقــداری در مــورد قصــه و نحــوه پرداخــت 
بــه ســوژه فیلــم توضیــح دهیــد؟ 

ای  خانــه  در  مشــترک  عامــل  داســتان 
و  افتــد  مــی  اتفــاق  گــرگان  در  دانشــجویی 
کــه در ایــن خانــه  ماجــرا از ایــن قــرار اســت 
دانشــجویانی بــا تفکــرات سیاســی، فرهنگــی 
و مذهبــی متفــاوت و متضــاد بــا هــم در حــال 

هســتند. زندگــی 
اتفــاق جالــب زندگــی ایــن پنــج نفــر ایــن بــود 
کــه ایــن آدم هــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن 
کردنــد و مــن ســعی  کنــار هــم زندگــی مــی  در 
ــه جامعــه  ــه را ب ــر  ایــن خان داشــتم در ایــن اث
کنــم و بــه دنبــال ایــن بــودم تــا  ایــران تشــبیه 
بیننــده اثــر آدم هــای آن طــرف مــرز باشــند 
نمایــش  فیلــم  ایــن  در  مــن  حــرف  کل  و 
یکپارچگــی و اتحــاد ایــن آدم هــا بــر ســر یــک 
موضــوع یعنــی وطــن بــود و نحــوه پرداخــت 
ــزون  ــود و اف ــور ب ــه مح ــز مصاحب ــوژه نی ــه س ب
بــر ایــن از تصاویــر مســتند نیــز در آن اســتفاده 

ــد. ش
کــه بــا توجــه بــه این  نکتــه ی جالــب ایــن بــود 

کارگردان تیزر شــهدای ترور،  گــودرزی،  ایمان 
گــو بــا خبرنــگار »بولتــن ششــمین  گفــت و  در 
جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، بــه دالیــل و 
کرد  اهداف ســاخت تیزر شــهدای ترور اشــاره 
گذشــته، پــس از اقدامــات  گفــت: در ســال  و 
کنگــره آمریــکا و ســازمان هــای بــه اصطــاح 
حقــوق بشــری، موجــی در دنیــا بــه ســمت 
معرفــی ایــران بــه عنــوان حامــی تروریســت به 

راه افتــاده بــود.
کــه ایــران خــود قربانــی  وی، بــا بیــان ایــن 
کنــون بیــش از 17 هــزار  تروریســت اســت و تا
اســامی  جمهــوری  تاریــخ  در  تــرور  شــهید 
گفــت: پــروژه ای در  ــه ثبــت رســیده،  ایــران ب
قالــب مســتند در مقابلــه بــا اهــداف شــوم 
کــه در مجامــع بیــن  و خصمانــه غربــی هــا 
کلیــد  کــرده بودنــد،  المللــی علیــه ایــران آغــاز 
زدیــم و در ایــن میــان به دنبال تیــزری خوش 
ســاخت و مناســب جهــت تبلیــغ مســتند در 
شــبکه هــای تلویزیونــی و خبــری و ســایت 
هــای اینترنتــی بودیــم تــا از یــک ســو اثرمــان را 

کار هنــری نکــرده  کــدام از بچــه هــا  کــه هیــچ 
کردنــد  بودنــد، خــوب ایــن مســئله را درک 
کمــک هــای بســیاری را در طــول ســاخت  و 

کردنــد. مســتند بــه مــن 

هدفتــان از پرداخــت بــه ایــن ســوژه چــه 
بــود؟ 

ای  جامعــه  نمــاد  دانشــجویی  خانــه  آن 
ــا وجــود تفــاوت هــا در  کــه مردمــان آن ب ــود  ب
کنــار هــم بــا  فرهنــگ، دیــن و سیاســت در 
آرامــش در حــال زندگــی هســتند و آن هنــگام 
کــه پــای منافــع ملــی در میــان اســت همــه 
آن هــا بــه یــک مســلمان ایرانــی تبدیــل مــی 

شــوند.
در فیلــم »عامــل مشــترک« مــی خواســتم 
کشــور  در  اختافــات داخلــی  نشــان دهــم 
و  آرمــان  از  دفــاع  در  خللــی  گونــه  هیــچ 
کنــد و  ارزش هــای ملــی و دینــی وارد نمــی 
ــر در  ــج نف ــن پن ــه ای ک ــود  ــن ب ــب ای ــه جال نکت
کــه برگــزار مــی شــد، یــک  مســابقات ورزشــی 
تیــم را تشــکیل مــی دادنــد و نکتــه ی جالــب 

کــه ایــن افــراد بــا وجــود این که  دیگــر ایــن بــود 
در داخــل خانــه بحــث و تبــادل نظــر داشــتند 
امــا بیــرون از خانــه رفیــق و یار یکدیگــر بودند.

کــه در مســیر  نکتــه جالــب و قابــل ذکــری 
ســاخت مســتند بــرای شــما پیــش آمــد، 

بفرماییــد؟
کــه بــود،  در مســیر ســاخت تنهــا مشــکلی 
ــا  ــه م ک ــه ای  گون ــه  ــود، ب ــزات ب ــود تجهی کمب
مجبــور شــدیم از میکروفــون یقــه ای مســجد 
مســتند  صــدای  ضبــط  بــرای  دانشــگاه 

کنیــم.  اســتفاده 
در  فیلــم  کــران  ا از  پــس  کــه  دیگــر  نکتــه 
کــه  بــود  ایــن  کــرد،  اذیــت  مــرا  دانشــگاه 
بســیج و حراســت دانشــگاه مــرا بــه واســطه 
ســاخت ایــن مســتند بــه عامــل فتنــه متهــم 
کــه توضیــح بــده از  گفتنــد  کــرد و بــه مــن مــی 
گرفتــه ای و ایــن مســتند را  کســی خــط  چــه 
ســاختی امــا خوشــبختانه جشــنواره عمــار 
ایــن اثــر را پذیرفــت و باعــث شــد تــا حــدودی 
از ان تهمــت هــا دور شــوم و مــن از ایــن نــگاه و 

رویکــرد جشــنواره عمــار خوشــحالم.

و  عمــار  جشــنواره  پیرامــون  نظــری  چــه 
کــران هــای مردمــی عمــار و نقــش آن در  ا
انقابــی  فیلمســازان  آثــار  شــدن  دیــده 

داریــد؟
شــاید جشــنواره عمــار نتوانــد از لحــاظ فرمــی 
کنــد، امــا ایــن  کمکــی بــه ســینمای ایــران 
جشــنواره مــی تواند کمک شــایانی به محتوا 

کنــد.  در عرصــه ســینما 
کــه ســبب  کــران هــای مردمــی عمــار  ا امــا 
ــار مــی شــود، بســیار خــوب و  دیــده شــدن آث
قابــل تقدیــر اســت و بــه نظــرم همزمــان بــا 
کــران هــا در مســاجد و جاهــای دیگــر ، ایــن  ا
کــران هــا بایــد تــا حــدودی در ســینماها نیــز  ا
کــه برخــی از کارهای عمار  گیــرد ؛ چــرا  صــورت 
از ســطح بســیار باالیــی برخــوردار اســت و این 
که در سینماها  کیفیت دارد  جشنواره آنقدر 
کنــار آن در دیگــر مــکان هــا  کــران شــود و در  ا
نیــز بــه نمایــش در آیــد تا عمــوم مــردم بتوانند 

کننــد. آن هــا را مشــاهده 

»عامل مشترک« نمایش وحدت بر سر منافع ملی
مســعود دهنــوی، دانشــجوی رشــته مهندســی پلیمــر دانشــگاه گــرگان اســت کــه تهیــه کنندگــی در رادیــو را در کارنامــه دارد و 
»عامل مشــترک« نخســتین تجربه هنری مســعود دهنوی اســت که یکی از کارهای برجســته در بخش »فیلم ما« در ششــمین 

جشــنواره عمار اســت.

کنیــم و از ســوی دیگــر عمــق فاجعــه  معرفــی 
ــر بکشــیم. ــه تصوی کشــور را ب ــرور در  ت

گــودرزی، بــا بیــان ایــن ایــده هایــی حــول 
هــزار   17 عــدد  نمایــش،  چگونگــی  محــور 
مطــرح مــی شــد، اظهــار داشــت: در پایــان 
کــه ســاخته مــی شــود از  قــرار شــد در تیــزری 
نخســتین شــهید تــرور، آیــت اهلل مطهــری تــا 
کــه شــهید  آخریــن شــهید تــرور ، در آن برهــه 

احمــدی روشــن بــود معرفــی شــود.
کارگــردان تیــزر شــهدای تــرور، بــا بیــان ایــن که 
کوتــاه امــا  کاری  خوشــبختانه توانســتیم در 
ــران در زمینــه  ــودن ای ــی ب جمــع و جــور قربان
گفــت: خوشــبختانه  تــرور را نشــان دهیــم، 
کار بســیار مــورد اســتقبال رســانه هــا،  ایــن 
فضــای مجازی و شــبکه هــای تلویزیونی قرار 

گرفــت.
کــه در ایــن تیــزر از تصویــر 17  وی بــا بیــان ایــن 
هزار شــهید ترور اســتفاده شــده اســت، اظهار 
کــه در  داشــت: بنــده چندیــن ســال اســت 

کــرده ام و خوشــبختانه  کار  حــوزه تروریســت 
بــه  تــرور  شــهدای  عکــس  کــردن  پیــدا  در 
مشــکل خاصــی برنخــوردم و بــا توجــه بــه 
ــه داشــتم، هیــچ یــک از  ک ــی  اشــراف اطاعات

شــهدای تــرور را از قلــم نینداختــم.
کــه مردمی  گــودرزی بــا اشــاره بــه این موضوع 
بــودن جشــنواره عمــار ســبب مــی شــود تــا 
حــرف مــردم در آن بیــان شــود، خاطرنشــان 
عمــار مجبــور  فیلمســاز در جشــنواره  کــرد: 
اســت تــا بــا مــردم بــه حرکــت خــود ادامــه دهد 
و بدیــن ترتیــب از پرداختــن بــه ســوژه هــای 
کــه معضــل ســینمای ایــران  خــارج پســند 

ــود. ــی ش ــت دور م هس
کــه متأســفانه فیلمســاز  وی بــا بیــان ایــن 
ســینمای ایــران از بدنــه جامعه فاصلــه دارد، 
اظهارداشــت: خوشبختانه جشــنواره عمار از 
کــران هــای  کــه مســئله ا ابتــدا تــا انتهــای آن 
مردمــی اســت؛ زنجیــره ای مردمــی تشــکیل 
کــه بــا اقشــار مختلــف  داده و ایــن حرکــت 

گرفتــه ســبب مــی شــود حــرف  مــردم صــورت 
ــود. ــان ش ــردم بی دل م

کــه اتفاقــات عظیــم و  ــا بیــان ایــن  گــودرزی ب
اثرگــذار در تاریــخ انقــاب، از ســقوط نظــام 
جنــگ  در  عــراق  شکســت  و  شاهنشــاهی 
گرفتــه تــا یــوم اهلل بــزرگ 9 دی را  تحمیلــی 
کــه  کــرد: وقتــی  کردنــد، تصریــح  مــردم خلــق 
کنــد ، قطــع بــه  فیلمســاز بــا مــردم حرکــت 
کــردن به ســوژه هــا و حوزه  یقیــن دســت پیدا 

هــای مردمــی راحــت تــر اســت.
وی در پایــان ســخنان خــود، بــا اشــاره بــه 
کــه در فیلــم های خود بــه آن ها  ســوژه هایــی 
گفــت: بنــده خــود نیــز بــا  کــرده اســت،  اشــاره 
بدنــه جامعــه و طبقه های مختلف مــردم در 
ارتبــاط بــوده ام و  توانســته ام بــه ایــن ســوژه 
هــا دســت یابــم و ایــن نکتــه را هــم بگویــم 
گســترده ای از 17 هــزار شــهید تــرور از  بخــش 
مــردم عــادی بــوده اند و هیچ گونه وابســتگی 

بــه جایــی نداشــته انــد.

آشنایی با 17000 قربانی ترور در یک دقیقه
»شــهدای تــرور« عنــوان تیــزری بــه کارگردانــی ایمــان گــودرزی اســت کــه توانســته در فضایــی نــو و مبتکرانــه بــا نمایــش تصویــر 

قربانیــان تــرور در ایــران از ابتــدای انقــاب اســامی تــا بــه امــروز عمــق ایــن فاجعــه دردنــاک را بــه نمایــش گــذارد.
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عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 

گفت و گو



جایــگاه جشــنواره عمــار در رونــد فعلــی 
کار  و  ســاز  بهبــود  و  ایــران  ســینمای 

هــای آن چیســت؟
کــه ســینمای ایــران بــا ضعــف  سالهاســت 
ــادی هــم از حیــث  کاســتی هــای زی هــا و 
جهتــی  از  هــم  و  اجــرا  و  سیاســتگذاری 
)کارگردانــان،  گران  ســینما خــود  بــه  کــه 
 )... و  کننــدگان  تهیــه  و  نویســندگان 
کــه  باشــد  مــی  مواجــه  اســت،  مربــوط 
کرد.  بایــد بــرای اصــاح آن چــاره اندیشــی 
بــدون شــک ایجــاد جریــان هایــی مــوازی 
چــون جشــنواره عمــار مــی توانــد به ســهم 
و  مؤثــر  اصاحــی  مســیر  ایــن  در  خــود 

باشــد.  راهگشــا 
ســاز  زمینــه  توانــد  مــی  جشــنواره  ایــن 
و  متعهــد  گران  ســینما از  نســلی  حضــور 
مــادی  کمتــر  هــای  انگیــزه  بــا  و  جــوان 
جامعــه  در  ارزشــی  و  آرمانــی  بیشــتر  و 
کشــور باشــد و بــه نظر  ســینمایی و هنــری 
کنــون  کــه تا مــن همیــن چنــد دوره ای 
برگــزار شــده اســت در تربیــت ایــن نســل 
اســت.  داشــته  خوبــی  بســیار  تاثیــرات 
گــر چــه بایــد بــرای بــه بــار نشســتن بهتــر  ا
گســترده تــر ایــن رســالت عمــار، ســالها و  و 

بگــذرد. دیگــری  هــای  دوره 
عمــار بایــد از تبدیــل شــدن بــه یــک نهــاد 
دســتگاههای  دیگــر  ماننــد  ـ  دســتگاه  و 
جــاری  همــواره  و  بپرهیــزد  ـ  موجــود 
و  انعطــاف  و  باشــد  پویــا  و  متحــرک  و 
و  خألهــا  پرکــردن  بــرای  را  الزم  ســرعت 
ــوری و فوتــی  ــات ف ــه موضوع ــن ب پرداخت

باشــد.     داشــته 

بــه نظــر شــما چــه موضوعاتــی از ســوی 
فیلمســازان مــورد غفلــت واقــع شــده 

اســت؟
موضــوع  چنــد  جــای  مــن  نظــر  بــه 
جایــگاه  یــا  و  اســت  خالــی  ســینما  در 
کیفــی  کّمــی و  شایســته خــود را بــه لحــاظ 

اســت:  نیافتــه 
یــک: موضوعــات تاریخــی اعــم از تاریــخ 

تاریــخ  خصــوص  بــه  و  ایــران  و  اســام 
معاصــر و نقــد دوران رژیــم وابســته و دســت 

پهلــوی.  نشــانده 
اجتماعــی  معضــات  و  مســائل  نقــد  دو: 
و  مســئوالن  بــه  زدن  تلنگــر  هــدف  بــا 
برخــورد  بــرای  کشــور  سیاســتگذاران 
ایــن  بــا  دهنــده  کاهــش  و  مناســب 

 . ت معضــا
بــه حماســه هــای دفــاع  ســه: پرداختــن 
مقــدس همچنــان ضــرورت خــود را دارد و 
ــازه ای  ــار ت مــی توانــد دســتمایه ســاخت آث

ــرار بگیــرد.  ق
ارزشــهای  و  غربــی  جوامــع  نقــد  چهــار: 
ســکوالر تمــدن مــدرن و تبییــن بحرانهــای 
بــر آمــده از ایــن ارزشــها موضــوع مغفــول 
کــه بایــد جــای خــود را در  دیگــری اســت 

کنــد.  ســینما بــاز 
پنــج: نشــان دادن عظمــت امــور و ارزش 
ماننــد  انســانی  و  معنــوی  مانــدگار  هــای 
برابــر  در  دیگــران  بــرای  کاری  فــدا و  ایثــار 
و  مــادی  هــای  ارزش  گــذرای  و  ناپایــی 
دنیایــی و خــود خواهانــه، مــی توانــد الهــام 
فراوانــی  هــای  ســوژه  و  هــا  قصــه  بخــش 

باشــد.  ســینما  بــرای 
بیــداری  موضــوع  بــه  پرداختــن  شــش: 
تــاش  و  یــک ســو  از  و مقاومــت اســامی 
رذیانــه قــدرت هــای غربــی بــرای مهــار و 
نابــودی ایــن جریــان بــه خصــوص در قالــب 

مســتند.     

موفقیــت  بــرای  کار  تــازه  فیلمســازان 
تــا  گیرنــد  پیــش  در  را  مســیری  چــه 
دچــار حواشــی و مســیر هــای نامطمئــن 

؟ ند نشــو
امیــر المؤمنیــن علیــه الســام خطــاب بــه 
کمیــل،  ای  فرمودنــد:  کمیــل  یارشــان 
هیــچ حرکتــی نمــی توانــد خالــی از پشــتوانه 
هــر  بــرای  تــو  و  باشــد  نظــری  و  معرفتــی 
ــه معرفــت  حرکــت و اقــدام و قدمــت نیــاز ب
مــی  کــه  کســی  اســاس  ایــن  بــر  داری. 
خواهــد در عرصــه فیلــم ســازی وارد شــود و 

در موضــع هدایــت مــردم و مخاطبــان خود 
قــرار بگیــرد، بــه شــدت نیازمنــد پشــتوانه 
مــا  فیلمســاز  اســت.  معرفتــی  و  نظــری 
ــی دینــی و اعتقــادی اســام و  ــا مبان ــد ب بای
گاه  کامــا آ گویــم  کامــا آشــنا ـ نمــی  تشــیع 
اســت  ســختی  تکلیــف  کــه  متخصــص  و 
و  مشــاوره  و  پیونــد  در  اقــل  ال  و  باشــد  ـ 
ــا افــراد متخصــص  رایزنــی مســتمر بــا فــرد ی
و فرهیختــه در ایــن زمینــه باشــد و عــاوه 
گاه و  بــر آن فیلمســاز جــوان مــا بایــد زمــان آ

دشــمن شــناس باشــد. 
شــناخت تمــدن غــرب و زوایــای فلســفی 
و  اجتماعــی  و  سیاســی  و  فرهنگــی  و 
کل  کنــون  ا کــه  تمــدن  ایــن  اقتصــادی 
جوامــع را تحــت تاثیــرات عمومــا مخــرب 
خــود قــرار داده اســت، همــراه بــا شــناخت 
و  رســالت  غربــزده،  داخلــی  جریانهــای 
پیــش نیــاز دیگــر یــک فیلمســاز تــراز انقــاب 

اســت.  اســامی 
شــهید آوینــی و تفکــر هنــری و ســینمایی 
و دینــی و انقابــی او، الگویــی تمــام عیــار 
توانــد  مــی  مــا  جــوان  فیلمســازان  بــرای 
توانــد  مــی  آوینــی  آثــار  مطالعــه  و  باشــد 
تولیــدی  کارهــای  بــر  مهمــی  تاثیــرات 
غنــا  و  عمــق  آنهــا  بــه  و  بگــذارد  جوانــان 
کــه او را در برابــر آفــت  ببخشــد ضمــن آن 
ــی و  ریــزش و چرخــش هــای منفــی عقیدت

کنــد.      حفــظ  سیاســی 
فیلمســاز جــوان مــا در عیــن حــال بایــد بــه 
تکنیــک و فــرم نیــز اهمیــت الزم را بدهــد تــا 
کاســتی  از ایــن حیــث متهــم بــه ضعــف و 

نشــود. 

گــی خاصــی دارد  آیــا جشــنواره عمــار ویژ
کــه در ســایر جشــنواره هــا وجــود نــدارد؟
هــای  حرکــت  آور  یــاد  عمــار  جشــنواره 
آغازیــن  هــای  ســال  بســیجی  و  جهــادی 
و  فرهنــگ  عرصــه  در  انقــاب  پیــروزی 
ســاده  و  صمیمــی  و  مردمــی  اســت:  هنــر 
و بــی تکلــف و عــاری از بوروکراســی زدگــی 
و  پاشــهای معمــول  و  ریخــت  و  اســراف  و 

در عیــن حــال پرثمــر و جریــان ســاز. ایــن 
جشــنواره مــی توانــد بســیاری از خألهایــی 
و  هنــری  رســمی  هــای  دســتگاه  کــه  را 
کشــور ســراغ آن نمــی رونــد، پــر  ســینمایی 

کنــد.    

بــا توجــه بــه ســابقه و رویکــرد جشــنواره 
عمــار، آینــده آن را چگونــه ارزیابــی مــی 

کنیــد؟
کنــون صعــودی  تا آغــاز  از  ســیر جشــنواره 
اولیــه  انگیــزه  بــا همــان  بــوده و چنانچــه 
پیــش بــرود و فضــا را بــرای جوانــان مســتعد 
و بــا تعهــد و انگیــزه بــاز نگهــدارد، آینــده ای 
پربارتــر در انتظــار آن اســت. ارتبــاط بهتــر و 
بیشــتر بــا دســتگاه هــای فرهنگــی و هنــری 
کشــور نظیــر حــوزه هنــری و رســانه ملــی و 
کمــک زیــادی بــه بالندگــی بیشــتر  ســیما 

ــرد.  ک جشــنواره خواهــد 

کــردن  بومــی  و  کــردن  بــرای مردمــی   .6
و  ســینمایی  و  هنــری  هــای  فعالیــت 
پیــش  بایــد در  را  الگویــی  مســتند چــه 
گرفــت و جامعــه مــا چــه ظرفیــت هایــی 

دارد؟ زمینــه  ایــن  در 
حفــظ روحیــه و ســازوکار جهــادی و پرهیــز 
ــا وجــود  از رفتارهــای بوروکراتیــک همــراه ب
اتــاق فکــری دائمــی بــرای نــوآوری و ایــده 
ــداوم موفقیــت جشــنواره  ــردازی شــرط ت پ

عمــار اســت. 
مدافــع  بایــد  جشــنواره  ایــن  همچنیــن 
انقابــی  و  متدیــن  و  فرودســت  اقشــار 
جامعــه و همــدل و همزبــان بــا آنهــا هــم در 
ســوژه هــای تولیــدی و هــم در نیروهایــی 
ح مــی شــوند باشــد  ــه در جشــنواره مطــر ک
را  خــودش  وجــودی  فلســفه  بتوانــد  تــا 

کنــد.  حفــظ 
پشــتیبانی مــادی ـ در حــد تــوان جشــنواره 
و  تربیــت  بــرای  نیــز  جــوان  نیروهــای  از  ـ 
کــه یکــی از اهــداف  کشــف نیروهــای بیشــتر 

جشــنواره اســت، امــری ضــروری اســت. 

بقای عمار؛ حفظ روحیه و ساز و کار جهادی
مهــدی نصیــری متولــد 1342 دامغــان، روزنامه نــگار، نویســنده و پژوهشــگر علــوم دینــی بــوده و دارای تحصیــات حــوزوی 
تــا مقطــع خــارج فقــه اســت. از جملــه فعالیت هــای مطبوعاتــی وی می تــوان به مدیر مســئولی هفته نامــه »صبح«، ســردبیری 
روزنامــه »کیهــان« و مدیریــت مســئول فصلنامــه »ســمات« اشــاره کــرد. وی در پنجمیــن دوره جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، 
ــا وی  ــر حاصــل گفــت و گــو ب ــر عهــده داشــت؛ متــن زی ــران و فتنــه 88« را ب ــخ معاصــر ای ــار مســتند در بخــش »تاری داوری آث

پیرامــون رونــد فعلــی ســینمای ایــران اســت.

مهدی نصیری؛
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عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



فرهــاد عظیمــا از برتریــن انیماتورهــای دوره 
گذشــته »جشــنواره ی عمــار« بــوده،  هــای 
گیــری ســاخت  کــه بــه صــورت تجربــی بــه فرا
کنــون توانســته آثــار  انیمیشــن پرداختــه و تا
بســیاری از جملــه »نبــرد خلیــج فــارس1«، 
کــوری« و »ختــم ثاعــر« را بــه  »پیــام راشــل 

عرصــه تولیــد برســاند.
گــو بــا خبرنــگار  گفــت و  فرهــاد عظیمــا، در 
»بولتــن ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم 
ویــژه  بــه  فیلــم  هــای  ،جشــنواره  عمــار« 
جهــت  خوبــی  محــل  را  عمــار  جشــنواره 
ــزود: از  ــازان دانســت و اف ــار فیلمس عرضــه آث
کــه آمــار آثــار ورودی بــه هــر جشــنواره  آن جــا 
زیــاد اســت، ایــن وظیفه جشــنواره اســت که 
از برگزیــدگان حمایــت هــای ویــژه ای بکنــد و 
گونــه ای متفــاوت در فضــای  ایــن آثــار را بــه 

کنــد. ــران  ک عمومــی جامعــه ا
گســترده عمــار  کــران هــای  وی بــا اشــاره بــه ا
در سراســر کشــور، اظهارداشــت: باید نگاهی 
گیــرد  کارشناســانه در ایــن زمینــه صــورت 
ــار  ــا آث و میــزان برقــراری ارتبــاط مخاطبــان ب
کــه  جشــنواره عمــار بررســی شــود تــا دریافــت 

کیاســری فیلمســاز 14  مهــدی زمان پــور 
کــه بــا فیلــم مشــتی  ســاله ســینمای ایــران 
جشــنواره  توجــه  توانســت  اســماعیل 
کنــد، در  هــای جهــان را بــه خــود جلــب 
گذشــته بــا آثــار خــود میهمــان  ســال هــای 

جشــنواره مردمــی عمــار بــوده اســت.
ــینمای  ــوش ذوق س ــاز خ ــتند س ــن مس ای
ــگار »بولتــن  ــا خبرن ــو ب گ گفــت و  ــران، در  ای
ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، 
کیفــی جشــنواره  کــه ریتــم  بــا بیــان ایــن 
عمــار بــا ســرعت خوبــی در حــال پیشــرفت 
کنــد،  مــی  حرکــت  جلــو  بــه  رو  و  اســت 
موضوعــی  محورهــای  داشــت:  اظهــار 
ــه برگرفتــه از بطــن مــردم  ک ایــن جشــنواره 
کیفیــت  و جامعــه اســت نشــان دهنــده 

خــوب ایــن جشــنواره اســت.
اســماعیل،  مشــتی  مســتند  کارگــردان 
آرامــش،  و  امیــد  شــهادت،  انقــاب، 
محورهــای  از  را  ایســتادگی  و  مقاومــت 
اصلــی جشــنواره عمــار برشــمرد و افــزود: 
جشــنواره فیلــم عمار از نظــم و نظام خوبی 
برخــوردار اســت و در آن هــر چیــز ســرجای 

قــرار دارد. خــود 

چه ســوژه ای توانســته مخاطب بیشــتری را 
کنــد. جــذب 

کــه جشــنواره عمــار  عظیمــا بــا بیــان ایــن 
مــن  آثــار  شــدن  دیــده  در  بســزایی  ســهم 
گفــت: جنــس اســتقبال از  داشــته اســت، 
دیگــر  بــا  متفــاوت  بســیار  عمــار  جشــنواره 
جشــنواره هاســت و ایــن بــه نظــرم توانســته 
کنــد؛  کمــک  در دیــده شــدن آثــار در جامعــه 
کار و اثــر  کننــده ی  کــه مــردم تبلیــغ  چــرا 

خــوب مــی شــوند.
کــوری«  کارگــردان انیمیشــن »پیــام راشــل 
گرفتــن فضــای  کیــد بــر اهمیــت جــدی  بــا تأ
انیمیشــن در جشــنواره عمار، اظهار داشت: 
گــر جشــنواره  کــه ا مســتندزدگی آفتــی اســت 
عمــار بــه ســمت آن کشــیده شــود، مــی تواند 

بــه معضلــی بــرای آن تبدیــل شــود.
عظیما، در پایان ســخنان خود خاطرنشــان 
کنــون در جایگاهــی  کــرد: جشــنواره عمــار ا
کــه مــی توانــد بــه برنــد ســازی برخــی  اســت 
کنــد و از ایــن اهــرم جهــت  کمــک  آثــار ارزشــی 
تشــویق جهــت ســاخت آثــار دیگــر در ایــن 

کنــد. کمــک  زمینــه هــا 

و روش منظــم، صراحــت در  وی ســاختار 
بیــان مطلــب و ایجــاد چشــم انــداز مشــخص 
را از ویژگــی هــای جشــنواره عمــار دانســت 
و افــزود: نیروهــای عمــار بــا خلــوص نیــت 
کــرده انــد و قــدم در  ایــن جشــنواره را علــم 
کــه همــان صــراط مســتقیم هســت  راهــی 

گذاشــتند.
کــه  ایــن  بیــان  بــا  کیاســری،  پــور  زمــان 
جــای خالــی چنیــن جشــنواره ای بــا چنیــن 
محتویاتــی در ســینمای ایــران خالــی بــود، 
ــائل  ــا مس ــران ب ــینمای ای ــت: س ــار داش اظه

ذکــر شــده فاصلــه ی بســیاری دارد.
کارگــردان فیلــم تولــدت مبــارک، بــه ســاخت 
اثــر جدیــدش بــا موضــوع زن ایرانــی اشــاره 
کــر و افــزود: اســتارت ایــن فیلــم از ابتــدای 
کنــون 03 جلســه  ســال جــاری زده شــده و تــا 

ــم.  فیلمبــرداری پشــت سرگذاشــته ای
وی در پایــان بــا اشــاره قصــه فیلــم جدیــدش 
کــرد: قصــه ی ایــن فیلــم داســتان  تصریــح 
خانــواده ای در شــمال ایــران را روایــت مــی 
کننــد،  کــه در مزرعــه ای زندگــی مــی  کنــد 
کــه مــادر و دختــری ایــن خانــواده حــدود 
کــه از ناحیــه  52 ســال اســت از پــدر خانــواده 

کننــد. نخــاع مشــکل دارد پرســتاری مــی 

زمان پور کیاسری؛

 سینمای ایران با محتوای جشنواره عمار فاصله  بسیار دارد
فرها دعظیما؛

جشنواره عمار کمکی برای برند سازی آثار ارزشی

گیــری جشــنواره عمــار  اصــل هویــت و شــکل 
توجــه بــه دو خــأل بــزرگ در ســینمای ایــران 
است:نخســتین خا ارتباط مســتقیم سینما 
بــا قســمت عمــده ای از آحــاد مختلــف مــردم 
و توجــه بــه ظرفیــت مخاطــب عمومــی اســت؛ 
 چرا که مسئله ی گسست از مخاطب عمومی

کــه در تمامــی هنرهــا از جملــه  نقصانــی اســت 
هنرهــای تجســمی، رمــان و ادبیات داســتانی 
گونــه ای مشــهود اســت و دلیــل  و شــعر بــه 
ــه هنرمنــدان در  ــرورش ایزول ــوان پ آن را مــی ت
کــه  فضــای روشــنفکری دانســت و نیــز نقصــی 
در فضــای آموزشــی هنــر وجــود دارد و افــراد 
مســتعد در زمینــه هــای مختلــف هنــری در 
که نوعی  گیرنــد  چرخــه ای از پــرورش قــرار مــی 
وجــودش  در  عمومــی  مخاطــب  از  بریدگــی 

نهادینــه می شــود.
کــز آموزشــی و   و ایــن مســئله را در غالــب مرا
کنیم  دانشــگاهی هنــری کشــور مشــاهده می 
گسســت در ســبک زندگــی هنرمنــدان  و ایــن 

هــم بــه چشــم مــی آیــد..
که جشــنواره عمار به آن توجه  دومین خألی 
داشــته اســت، ســوژه هــای مغفــول مانــده در 
که امید می رود  با نگاهی وسیع  سینماست 
کلیشــه هــا بــه آن پرداختــه شــود و  و دوری از 
همیــن ســبب جــذاب تــر شــدن ســینما بــرای 
گفتــه هــا مــی شــود.  عمــوم مــردم و بیــان نا

مثــا یکــی از نقــاط مغــول مانــده ، نقــد درون 
گاهــی  البتــه  ســینما  در  اســت؛  گفتمانــی 
اجتماعــی  مســائل  بــه  نســبت  نقدهایــی 
 ، نقدهــا  ایــن  امــا  می بینیــم  فرهنگــی  و 

از  بیــش  کــه  اســت   و ســیاه  تلــخ  نقدهــای 
کــه دلســوزانه باشــد بهانــه ای سیاســی  آن 
گفتمــان  بــرای ایجــاد نــا امیــدی و تقابــل بــا 
انقــاب و مــردم اســت و از طرفــی دیگــر بــه 
بــه  پایبنــدی  بــا  اثــری  بینیــم  مــی  نــدرت 
کــم در  آرمــان هــای اصیــل و ارزش هــای حا

کاســتی هــای بــه وجــود آمــده در ایــن  جامعــه 
مســیر را  بــه نقــد بکشــد.  

گفتمانــی در   البتــه ردپاهــای ایــن نقــد درون 
آثــار برخــی از فیلمســازان از جملــه مرحــوم 
کیــا  رســول ماقلــی پــور و ابراهیــم حاتمــی 
کنیــم و امیــدوارم در جشــنواره  مشــاهده مــی 
پرداختــه  هــا  ســوژه  جنــس  ایــن  بــه  عمــار 
کنــد. گونــه ی هنــری بازتــاب پیــدا   شــود و بــه 

کشــور مســئله  ــزرگ   مثــا یکــی از معضــات ب

پولــی  و  بانکــی  مفاســد  و  خــواری  زمیــن 
ــد هــراز  ــن مفاس ــار ای کــه انعــکاس اخب اســت 
چندگاهــی ســبب ایجــاد شــوک در جامعه می 
شــود و متأســفانه در ایــن بیــن بازتابــی از ایــن 
اتفــاق در ســینما مشــاهده نمــی شــود، البتــه 
فیلــم هایــی مثــل »خــط ویــژه« از »مصطفــی 
بــرای  خوبــی  شــروع  تــوان  مــی  را  کیایــی« 
پرداختــن جــدی بــه ایــن ســوژه هــا دانســت و 
کــه ســینما ظرفیــت  البتــه بایــد توجــه داشــت 
پرداختــن بــه چنیــن ســوژه هایــی را بــا کمیــت 
پرداختــن  بــرای  امــا  دارد،  باالتــر  کیفیــت  و 
کلیــدی  بــه چنیــن ســوژه هایــی دو عنصــر 
شــجاعت و تقویــت بیــان هنــری نیــاز اســت.

شجاعت و تقویت بیان هنری؛ بایدی برای فیلم سازی عمار
محمدمهدی سیار

گفت و گو
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عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



گفت  کارگردان جوان ســینمای ایران در  این 
گــو بــا خبرنگار»بولتــن ششــمین جشــنواره  و 
موضوعــی  تنــوع  عمــار«  فیلــم  مردمــی 
جشــنواره نســبت بــه گذشــته را بســیار خــوب 
و اثرگــذار دانســت و افــزود: باید نگاه موضوعی 
گســترده تــر شــود و تــا حــدودی  جشــنواره 
زمینــه پذیــرش اثــر در دیگــر زمینــه هــا را فراهم 

کنــد.
مؤمــن زاده بــا اشــاره بــه افــزوده شــدن بخــش 
فیلــم مــا بــه جشــنواره فیلــم عمــار تصریــح 
ــه  ــه ب ک ــت  ــی اس ــا بخش ــم م ــش فیل ــرد: بخ ک
جشــنواره عمــار افــزوده شــده و بــا ایــن بخــش 

کــه دغدغــه منــد هســتند  همــه افــراد آماتــور 
مــی تواننــد از سراســر ایــران در ایــن جشــنواره 
که این مســئله اتفاق  حضور داشــته باشــند، 

زیبایــی را رقــم خواهــد زد.
کــه جشــنواره عمــار امــکان  وی بــا بیــان ایــن 
کــران فیلــم هــا در نقــاط مختلــف و مــکان  ا
گفــت: در  کــرده اســت،  گــون را فراهــم  گونا هــا 
ــای  ــت تماش ــر فرص گ ــر ا ــای دیگ ــنواره ه جش
دوبــاره  امــکان  دهیــم،  دســت  از  را  فیلــم 
کــه ایــن  تماشــای فیلــم بســیار ســخت اســت 
تــر  الوصــول  عمــار ســهل  امــر در جشــنواره 

اســت. 

کارگردان مســتند یک عاشــقانه آرام، در ادامه 
بیــان داشــت: نگاه ویژه ی جشــنواره عمــار در 
کشــور وجــود نداشــت  دیگــر جشــنواره هــای 
ــوان جشــنواره ی عمــار را  و از ایــن نظــر مــی ت

جشــنواره ای متفــاوت دانســت.
کــه جشــنواره عمــار رشــد  وی بــا بیــان ایــن 
بســیار خوبــی داشــته و مــی توانــد بــا نگاهــی 
گفــت:  کنــد،  انتخــاب  را  هــا  فیلــم  بازتــر 
ــئله را  ــن مس ــار ای ــنواره عم ــارت جش جس
کــه نقدهــای تنــد و  کــه آثــاری  مــی طلبــد 
بعضــا تــا حــدودی مخالــف را مطــرح مــی 
گیرند. کران و مورد نقد و بررســی قرار  کنند ا

مؤمــن زاده، بــا اشــاره بــه تفــاوت بســیارزیاد 
افتتاحیــه جشــنواره عمــار بــا دیگــر جشــنواره 
کــرد: افتتاحیــه جشــنواره عمــار  هــا تصریــح 
زرق و بــرق دیگــر جشــنواره هــا را ندارد و بســیار 

ــزار مــی شــود. ســاده و مردمــی برگ
کــران فیلــم  ا بــه بازخوردهــای  بــا اشــاره  وی 
کران های مردمی  هایش در جشــنواره عمار و ا
کــرد: مهمترین مســئله برای خالــق اثر  تصریــح 
هنــری، دیــده شــدن اثــرش اســت و جشــنواره 
کــران هــای متعــدد ایــن مســئله را  عمــار بــا ا
کــه نــگاه هــای  برطــرف نمــوده اســت و ایــن 

متفاوتــی بــه فیلــم میشــود ارزشــمند اســت.

 مؤمن زاده، 

همه دغدغه مندان انقالب در عمار

دیگــر  بــا  را  عمــار  جشــنواره  کــه  ای  مســئله 
کــرده نــگاه ویــژه ی ایــن  جشــنواره هــا متمایــز 
کــه در  جشــنواره اســت، در جشــنواره هایــی 
کشــور برگــزار مــی شــود بــه فیلــم هــا و  ســطح 
اهمیــت  دارد  محتوایــی  گرایــش  کــه  آثــاری 
چندانــی نمــی شــود، امــا در جشــنواره عمــار 
ایــن قضیــه برعکــس اســت و به فیلــم هایی که 
حــرف انقــاب اســامی و ارزش هــا را مــی زنــد 

ــد. ــی دهن ــا م به
امــا بایــد توجه داشــت که مســئله ی محتــوا در 
جشــنواره و ســاخت آثار توســط فیلمســازان به 

پاشــنه آشــیل جشــنواره عمــار تبدیــل نشــود، 
کــه تنهــا محتــوا را بچســبند و از  گونــه ای  بــه 
ــه  ــه ب ک ــرا  ــوند؛ چ ــل ش ــت غاف کیفی ــک و  تکنی
اقبــال عمومــی مخاطب لطمــه وارد می ســازد.
فیلمســازان بــرای خلــق اثــری ارزشــی و هنــری 
بایــد با ســوژه یابی مناســب اثــری خلق کنند تا 
در آن حرف خود را بزنند و از جشنواره عمار به 
گیرد و  عنوان تریبونی جهت انعکاس آن بهره 
کــه هنرمنــدان و جوانــان انقابــی  موضوعاتــی 
کنند باید نگاهشان نسبت  روی آن تمرکز می 
بــه دیگــر افــراد روی آن مســئله متفــاوت باشــد؛ 

کــه ایــن تفــاوت نــگاه ، تفــاوت هنرمنــد را  چــرا 
کنــد، بــه عنــوان مثــال  بــا دیگــر افــراد ایجــاد مــی 
گــر آثــار حاتمــی کیــا در کنار دیگــر آثار  در ســینما ا
دفــاع مقدســی مانــدگار شــده اســت بــه ایــن 
کــه نــگاه ایشــان نگاهــی متفــاوت  دلیــل اســت 

و دوســت داشــتنی اســت.
دو نکتــه نیــز بایــد پیرامــون برگــزاری جشــنواره 
کــه بایــد  کــه یکــی آن اســت  عمــار مطــرح شــود 
پخــش  و سیســتم  کیفیــت  تــا  تــاش شــود 
کــران مردمــی تــا حــدودی بــه  فیلــم هــا در ا
کــه ایــن مهــم  اســتاندارهای الزم برســد چرا

استقبال بیشــتری از سوی مخاطب به همراه 
دارد.

مســئله ی بعدی زمان بندی جشــنواره اســت 
کــه بایــد بــه آن توجه داشــت و ایــن زمان بندی 
از آغــاز فرآینــد ثبــت نــام و دریافــت آثــار تــا زمــان 
اختتامیــه بایــد بــه نحــو احســن صــورت پذیرد؛ 
کــه زمــان بنــدی صحیــح و منظــم ســبب  چــرا 
مــی شــود تــا شــاهد حضــور و مشــارکت پــر رنــگ 
ایــن  عاقــه منــدان و ســایر اقشــار مــردم در 

جشــنواره شــویم.

جشنواره عمار، تریبونی جهت انعکاس آثار ارزشی و هنری
مهدی نقویان 

کــه چیــزی بــه نــام ســینمای  سال هاســت 
که  انقاب اســامی نداریم و حتی فیلم هایی 
بــه اســم انقــاب اســامی ســاخته می شــوند، 
گنگ و ابتر هستند. برخی، سینمای انقاب 
می گیرنــد  اشــتباه  شــعاری  ســینمای  بــا  را 
مدیــران  دادن،  شــعار  بــا  می خواهنــد  و 
کــه  چــرا  کننــد،  راضــی  را  خــود  باالدســتی 
بودجه هــای آن هــا از منابــع دولتــی اســت.

ــدارد،  ــردم ن ــا م ــبتی ب ــینمایی، نس ــن س چنی
ســینمای انقــاب اســامی، ســینمایی اســت 
ارتبــاط داشــته باشــد و  بــا خــود مــردم  کــه 
کــه از تماشــای آن لــذت  مــردم ضمــن ایــن 
می برنــد، بتواننــد حکمــت انقابــی را هــم از 

کــه در حــال حاضــر،  کننــد. در حالــی  آن درک 
کــه در آن،  حتــی ســینمای تمیــز و ســالمی 
خانواده هــا بتواننــد از رفتــن بــه ســینما لــذت 

ببرنــد، وجــود نــدارد.
کــه ســینمای مــا را بــه قهقرا  یکــی از معضاتــی 
می کنیــم  فکــر  کــه  اســت  ایــن  می کشــاند، 
ســینما، فقــط بایــد نشــان دهنــده مشــکات 
و معضات اجتماعی جامعه باشــد، در حالی 
کــه معمــوال نادیــده  کــه بخشــی از ایــن ســینما 
می توانــد  کــه  اســت  ایــن  می شــود،  گرفتــه 
نشــان دهنــده آرمان هــا و آرزوهــای جامعــه 
نیــز  ســینما  وجــه  ایــن  اســت  الزم  و  باشــد 

گرفتــه شــود. جدی تــر 

بزرگ ترین معضل را در حال حاضر ســینمای 
فاصلــه  باعــث  و  کــرده  ایجــاد  جشــنواره ای 
گرفتــن ســینما از مــردم شــده اســت، در حالــی 
کــه مــردم چــه از لحاظ فرهنگی و چــه از لحاظ 
اقتصــادی، مهم ترین بخش چرخه ســینما و 
در واقع حلقه مفقوده ســینمای ما هســتند.

گیــری ایــن جشــنواره  مــن از ابتــدای شــکل 
نســبت بــه آن، بدبیــن بــودم ولــی واقعیــت 
کــه رگه هایــی از مردمــی بــودن را در  ایــن اســت 
عمــار دیــدم و ایــن موضوع، قــدم روبه جلویی 
کــه باعــث می شــود خانواده هــا بــرای  اســت 
تماشــای فیلم هــای جشــنواره حاضــر شــوند.
از فیلم هــای  مــردم  اســتقبال  بــه  بــا توجــه 

فیلمســازهای  نوبــت  کنــون  ا جشــنواره، 
کــه بــرای مــردم فیلــم بســازند،  عمــار اســت 
کران هــای  کــه در ا کــه مخاطبــی  بــه نحــوی 
مردمــی، فیلم هــا را می بینــد، دوبــاره رغبــت 
کــه  کــه دفعــات بعــدی هــم فیلــم ببینــد  کنــد 
بــا  بــرای آشــتی مــردم  ایــن فرصــت خوبــی 

سینماســت.
کــه جشــنواره عمــار را تهدیــد  یکــی از آفاتــی 
می کنــد، جشــنواره ای شــدن فیلمســازهای 
آن اســت یعنــی فیلمســاز حتــی فیلــم انقابــی 
کســب جایــزه  را هــم بــا رویکــرد جشــنواره ای و 
بســازد کــه الزم اســت در ایــن بــاره توجه شــود.

سینمای انقالب اسالمی را با سینمای شعاری اشتباه می گیرند
امیر مهدی پوروزیری؛
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اسامی هیئت داوران 
»نماهنگ«، »فیلم ما«، »تیزر« و »پوستر فیلم« و 

»نقد و مقاالت سینمایی«

 ششمین جشنواره عمار

تیزر تبلیغاتی و آگهی بازرگانی؛
محمدرضا خردمندان

کارگردانــی از دانشــکده   متولــد 1362 شــیراز، دانش آموختــه رشــته 
صداوســیما، نویســنده، مستندســاز و منتقــد ادبیــات داســتانی 
اســت. »راویــان آفتــاب«، »جشــنواره بیســت و هفت«-مجموعــه 
جملــه  از   ... و  نحــل«  »روایــت  النــاس«،  »حــق   ، تلویزیونــی- 
کارگردانــی در حــوزه  کارهــای خردمنــدان در حــوزه فیلمســازی بــوده اســت. وی عــاوه بــر 
کنــون تدویــن برنامه هــای مختلــف تلویزیونــی و غیرتلویزیونــی را  تدویــن نیــز فعــال اســت و تا
برعهــده داشــته اســت. وی در حــوزه داســتان نویســی نیــز فعالیــت می کنــد و جایــزه بهتریــن 
کســب  کوتــه جشــنواره بیــن المللــی پیامبــر اعظــم)ص( و جشــنواره هفــت ســین را  داســتان 
کارنامــه دارد و  کــرده اســت. ضمــن اینکــه داوری جشــنواره داســتان نویســی روح خــدا را در 
کــه در  کــرده اســت. خرمندان  جایــزه بهتریــن پویانمایــی جشــنواره »فیلــم 100« هــم را کســب 
کنــد، داوری  دوره قبلــی عمــار بــا اثــر داســتانی »بچــه و مــرد« توانســت لــوح تقدیــر آن را کســب 

بخــش تیــزر فیلــم پنجمیــن جشــنواره عمــار نیــز را برعهــده داشــته اســت.

محمد حسین خوش بیان
جامــدات،  مکانیــک  التحصیــل  غ  فــار و  تهــران   1364 متولــد 
کارگــردان فیلم هــای داســتانی و  محقــق، تدوین گــر، عــکاس و 
از ســال 1387 وارد فیلم ســازی شــده  کــه  مســتند اســت. وی 
ک  ــا ــتندهای »خ ــد. مس ــت می کن ــز فعالی ــیقی نی ــت، در موس اس
محلــه«، »بی قــرارگاه مهرآبــاد«، »پایان مدارا«، انیمیشــن »کاهش جمعیت«، نماهنگ های 
»خاورمیانــه جدیــد، خاورمیانــه اســام«، »حضــور«، »بــرادر انقاب هــا«، »جوانــه«، »بــاغ 
ســیب«، فیلــم داســتانی »بهشــت رمضانــی« و ... از جملــه آثــار داســتانی اســت. خوش بیان، 

گــروه هنــری »واصــف« اســت.  مســئول 

محسن اردستانی رستمی
کارشناســی علــوم قــرآن  غ التحصیــل  متولــد 1368 تهــران و فــار
کــه از ســال 1389 بــه صــورت حرفــه ای  دانشــگاه تهــران اســت. وی 
وارد عرصــه فیلمســازی شــده اســت، در پنجمیــن دوره جشــنواره 
ــوس بخــش  ــرار« توانســت فان ــتند »ک ــا مس ــار، ب ــم عم ــی فیل مردم
کنــد. وی لــوح تقدیــر بیســت و نهمیــن جشــنواره  کســب  بیــن الملــل و بیــداری اســامی را 
کوتــاه داســتانی »روزی روزگاری در رفــح«  کوتــاه تهــران را هــم بخاطــر فیلــم  بیــن المللــی فیلــم 
کارگردانــی فیلم هــای مســتند و داســتانی، بــه  کارنامــه خــود دارد. اردســتانی عــاوه بــر  در 
تدویــن، بازیگــری، تصویربــرداری و همچنیــن تدریس و ســاخت کلیپ و تیزر هم می پــردازد. 
کلیــپ در نیمــه دوم ســال 88 و روزهــای فتنــه، نقــش موثــری  گ مبــارز  وی بــا تاســیس وبــا
کــرد و البتــه مــورد هجمــه رســانه های معانــد هــم قــرار  در روشــنگری اتقافــات آن ســال ایفــا 
گ وی ســه بار نیز بســته شــد. امروز »مبارزکلیپ« در قالب وب ســایت همچنان  گرفت، وبا

بروزرســانی می شــود.

فیلم ما؛
محمدصادق باطنی

غ التحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه  متولد 1367 تهران و فار
کارشناســی ارشــد مدیریت رســانه  کارشناســی و  شــریف در مقطع 
کــه بعــد از فتنــه ســال 1388 بــا  دانشــگاه صداوســیما اســت. وی 
ــون  کن ــده، تا ــازی ش ــم و مستندس ــای فیل ــفیرفیلم« وارد فض »س
کوتاه و بلند ســاخته اســت و در ســه دوره دوره جشــنواره مردمی فیلم  نزدیک به 20 مســتند 
کنــون معاونت آموزش موسســه  عمــار نیــز بــه عنــوان برگزیده شــناخته شــده اســت. باطنــی، ا

»ســفیرفیلم« را برعهده دارد.

امیر داسارگر
متولــد 1364 تهــران، دانــش آموختــه کارشناســی عمران دانشــگاه 
و  کننــده  تهیــه  نویــس،  فیلمنامــه  طــراح،  حســین)ع(،  امــام 
کارگــردان اســت. وی فعالیت هــای هنــری خــود را از ســال 1386 
کوتــاه »بــاران«، »نفــس بــه نفــس«،  کــرده اســت. فیلــم  شــروع 
کارهــای داســارگر اســت. داســارگر،  کســیژن« و فیلــم نیمــه بلنــد »یــک روز دیرتــر« از جملــه  »ا
کنــون مشــغول آخریــن  تجربــه نــگارش ســه فیلمنامــه کوتــاه را نیــز در کارنامــه دارد. وی، هــم ا

مراحــل تولیــد فیلــم داســتانی »هنگامــه« اســت.

روح اله رشیدی
متولــد 1358 تبریــز و دانــش آموختــه پژوهشــگری علــوم اجتماعی 
اســت. تأســیس و مدیریــت جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی در 
اســتان آذربایجان شــرقی، ســردبیری هفته  نامه  های »آذرپیام« و 
»میثــاق« و تولیــد برنامه هــای تلویزیونی و نگارش ده ها ســرمقاله 
کــه بــه عنــوان محقــق و  عدالتخواهانــه از جملــه فعالیت هــای وی بــوده اســت. رشــیدی 
پژوهشــگر در حــوزه تاریــخ شــفاهی انقــاب فعــال اســت، در حــال حاضــر، مدیرمســئولی 

ماهنامــه »بهمــن آذربایجــان« را نیــز بــر عهــده دارد. 

مصطفی رضوانی
مهندســی  کارشناســی  مــدرک  دارای  و  تهــران   1367 متولــد 
کارشناســی  مکانیــک از دانشــگاه صنعتــی شــریف و دانشــجوی 
کنندگــی  ارشــد رشــته  فلســفه  هنــر در دانشــکده ی هنــر. تهیــه 
ــی مســتند  کارگردان مســتند »بانکــداری اســامی«، نویســندگی و 
کاغــذی«، »دیــار پهلوانــی« و ...  کارگردانــی مســتند »دلنوشــته های  گــران«،  کوتــاه »انتخــاب 
بخشــی از ســوابق هنری وی اســت. رضوانی با دو مســتند »مهار نشــده« و »نبرد خاموش«، 

کارنامــه خــود دارد.  فانــوس دومیــن و چهارمیــن جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار را نیــز در 

سیدعلی محمدی نیاکی
عامــه  دانشــگاه  حقــوق  آموختــه  دانــش  و  آمــل  متولــد 1371 
کارگردانــی، نویســندگی بازیگــری  محــدث نــوری مازنــدران اســت. 
تئاتــر، ســردبیری نشــریات بصیــرت و صــدای دانش آمــوز، معاونت 
اتحادیــه انجمن هــای اســامی دانــش آمــوزی آمل، مربی پرورشــی 
کــی در قالــب  در مــدارس ســمپاد و نمونــه دولتــی آمــل و ... از جملــه ســوابق وی اســت. نیا
کنــون مجــری طــرح مســتند »بیهــوده نیســت فاصلــه آب  گــروه فیلمســازی »ســدیدفیلم« تا
و ســراب« و مســتند »زندگــی در فضــا« را برعهــده داشــته و در ششــمین دوره جشــنواره عمــار 
کنــون  نیــز بــا مســتند »شــهرآباد« حضــور یافتــه اســت. وی، از ســومین دوره جشــنواره عمــار تا

کــران مردمــی اســتان مازنــدران اســت. مســئول ســتاد ا

با داوران
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»نماهنگ«؛
محمد گلریز

متولــد 1325 تهــران و از خوانندگان موســیقی ســنتی ایران اســت. 
ایــن خواننــده انقابی در ســال های انقاب، به صورت مشــترک با 
احمدعلــی راغــب و حمیــد ســبزواری، ســرودهای بســیاری را بــرای 
کــرده اســت. از شــاخص ترین  آرمان هــای انقــاب اســامی اجــرا 
آثــار وی، می تــوان ســروده های »»خجســته بــاد ایــن پیــروزی«، »برخیزیــد«، »بانــگ آزادی«، 
»شــقایق هــای پرپــر«، »راه رجــا«، »نغمــه توحیــد« و »وحــدت مســلمانان« نــام بــرد. حاصــل 

کنــون 1500 ســرود، آهنــک و مرثیــه بــوده اســت. کار ایــن خواننــده ی انقابــی تا

امیر مهدی پوروزیری
و  مستندســاز  فیلم نامه نویــس،  کرمــان،   1356 متولــد 
اســت.  صداوســیما  دانشــکده  از  کارگردانــی  غ التحصیــل  فار
ــا نویســندگی فیلــم داســتانی »رو بــه  قبلــه« توانســت  پوروزیــری ب
را  رتبــه اول بخــش فیلم نامــه چهارمیــن دوره جشــنواره عمــار 
کنــد. ازجملــه آثــار او می تــوان بــه مســتندهای »جنــوب از آفریقــای جنوبــی«،  از آن خــود 
»افغانســتان ســرزمین ســوخته« و همچنین ســاخت تیزرهایی ازجمله تیزر اصلی بیســت و 
هشــتمین جشــنواره فیلم فجر، تیزر بخش بیداری اسامی بیســت و نهمین دوره جشنواره 
کــرد. پوروزیری با نویســندگی فیلم  فیلــم فجــر و تیــزر اصلی جشــنواره ســینمای جــوان اشــاره 
داســتانی »رو بــه  قبلــه« توانســت رتبــه اول بخش فیلم نامه چهارمین دوره جشــنواره عمــار را 
کران هــای مردمــی جشــنواره نیــز توانســت عنــوان یکــی از  کــه اثــر داســتانی در ا کنــد  از آن خــود 

ــد. کن ــب  کس ــنواره را  ــارم جش ــب دوره چه ــم پرمخاط ــد فیل چن

محسن صفایی
جامعه شناســی  رشــته  غ التحصیــل  فار و  کاشــان  متولــد1364 
بــه عضویــت در شــورای  او می تــوان  از مســئولیت های  اســت. 
ســردبیری ســایت تخصصــی »علــوم اجتماعــی اســامی ایرانــی«، 
مســئول واحــد موســیقی »دفتــر مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــاب 
اســامی« و دبیر اجرایی اولین جشــنواره شــعر و موســیقی ضد اســتکباری »طبس« اشــاره کرد.

نقد، مقاالت و پژوهش های سینمایی؛
محمدتقی فهیم

از 30 ســال در  متولــد 1335 تربــت حیدریــه اســت. وی بیــش 
عرصــه مطبوعــات و هنــر فعالیــت مســتمر داشــته اســت. عضویــت 
کادمــی و عضــو شــورای عالــی حــل اختــاف خانــه ســینما،  در آ
کیهان، معاونت ارزشیابی،  مسئولیت صفحه سینمایی روزنامه 
کــودکان و نوجــوان  ســردبیری نشــریه روزانــه بیســتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم هــای 
اصفهــان، عضویــت در شــورای مرکــزی و نایــب رئیســی انجمــن منتقــدان نویســندگان 

ــران از جملــه ســوابق فهیــم اســت. ســینمای ای

رضا زاده محمدی
غ التحصیــل کارشناســی ارشــد مدیریت  متولــد 1355 ناییــن و فــار
زاده محمــدی،  اســت.  اســام  علیــه  صــادق  امــام  دانشــگاه  از 
کارشــناس حــوزه رســانه و برنامه هــای تلویزیونــی اســت و پیــش از 
ایــن بــه عنــوان عضو هیئت تحریریه در مجله هــای ســوره، راه و ... 

فعالیــت داشــته اســت. او برگزیــده چنــد دوره جشــنواره مطبوعــات اســت.

مجتبی نامخواه
غ التحصیــل دکتری دانش اجتماعی دانشــگاه  متولــد 1364 و فــار
کــه در حــال حاضر به تحصیل  باقرالعلــوم علیــه الســام اســت. وی 
در مقطــع خــارج فقــه و اصــول در حــوزه علمیــه قــم مشــغول 
اســت، ضمــن پژوهــش و تدریــس در زمینــه اندیشــه های امــام 
خمینــی)ره(، مقــاالت و یادداشــت های متعــددی در زمینــه موضوعــات و مســائل انقــاب 

ــگارش در آورده اســت. ــه ن اســامی ب

پوستر فیلم؛
حسین یوزباشی

کارشناســی ارشــد تصویرســازی  متولــد 1364 تهــران، دانشــجوی 
و  تهــران  اســامی  آزاد  دانشــگاه  معمــاری  و  هنــر  دانشــکده 
کارشناســی ارتبــاط تصویــری، گرافیــک اســت. یوزباشــی بــا شــرکت 
در بیــش 40 نمایشــگاه، دوســاالنه و جشــنواره هنــری، جوایــز و 
کــرده اســت. برپایــی نمایشــگاه های ایــن دو یــک، تصویرگــری  کســب  عناویــن متعــددی را 
کتــب درســی، مســئول دبیرخانــه و امــور اجرایــی نگارخانــه چلیپــا، دبیــر اجرایــی اولیــن 
نمایشــگاه ســاالنه پوســتر عاشــورا، مدیریــت تهیــه و تولیــد دفاتــر تحریــر روشــنا،بخش شــهدا 
ــام آوران ایــران، مدیریــت تولیــد پــروژه پوســتر بیــداری اســامی، مدیریــت تهیــه و تولیــد  ون
کمپیــن یــک مــاه بــرای فلســطین و ... از جملــه ســوابق اجرایــی  کاریکاتــور و پوســتر  بخــش 

وی بــوده اســت.

محمدعلی صائب
متولــد 1356 و دانــش آموختــه رشــته معــارف اســامی و علــوم 
سیاســی دانشــگاه امــام صــادق علیــه الســام اســت. خبرنــگار و 
دبیــر ســرویس اجتماعــی روزنامــه ابــرار، دبیــری تحریریــه ماهنامــه 
کســب عنــوان اول دهمیــن جشــنواره مطبوعــات در  بخــش  راه،  
ســرمقاله و یادداشــت سیاســی و ... از جملــه ســوابق و فعالیت هــای وی اســت. صائــب در 

ــد. ــت می کن ــرزی فعالی ــتانهای م ــی از اس ــیمای یک ــدا و س ــال حاضــر در ص ح

علی حیاتی
کارشناســی  و  امریــکا  تگــزاس  ایالــت  هیوســتون  متولــد 1357 
کنــون  گرافیــک دانشــگاه هنــر تهــران اســت. وی از 10 ســال پیــش تا
گرافیــک ســه در چهــار بــر عهــده دارد،  مدیریــت آتلیــه طراحــی، 
حیاتی در ســال 1388 جایزه دوم دو ســاالنه پوســتر جهان اســام 

کــرد. کســب  را 

برنامه تلویزیونی؛
سید محمدعلی )اقبال( واحدی

کارگردانــی  غ التحصیــل رشــته  کرمانشــاه و فار متولــد 1335 ســنقر 
ــازی وزارت  ــوزش فیلمس ــز آم ــازی از مرک ــع فیلمس ــش جام گرای ــا  ب
ارشــاد اســت. وی از ســال 1370 اجرا)مجری گــری( را از برنامه هــای 
ــش  ــت و اوج فعالیت ــرده اس ک ــروع  ــون ش ــودک تلویزی ک ــکی و  پزش
بــه تولیــد و اجــرای »ســفرنامه صبــا« در برنامــه صبــح بخیــر ایــران و 
کــه در زمــان خــودش مخاطبــان زیــادی را داشــت. برنامــه »مســتقیم آبــادی« بــاز می گــردد 

جواد رمضان نژاد
ارشــد علــوم  کارشناســی  مــدرک  تهــران و داراری  متولــد 1356 
ــروه مســتند شــبکه چهــار  ارتباطــات اســت و پیــش از ایــن مدیرگ
ســیما، مدیــر مرکــز آموزشــی و پژوهشــی شــهید آوینــی صــدا و 
کانــون برنامه  ســازان جــوان بســیج صــدا و ســیما  ســیما، و رئیــس 
بــوده اســت. رمضان نــژاد، همچنیــن عضویــت شــورای راهبــردی مرکــز ســیمافیلم، دبیــری 
کارگــروه مستندســازی ســازمان بســیج مســتضعفین و ســردبیری بخش هــای خبــری رادیو و 
کنون مدیریت شــبکه »افق« ســیما را برعهده دارد. کرده اســت. وی هم ا تلویزیون را تجربه 

امیر سعادتی 
ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی  مقــدس،  مشــهد  متولــد 1359 
روزنامه نــگاری دانشــگاه عامــه طباطبایــی، مدیــر فرهنگــی و 
هیئــت  در  اســت.عضویت  روزنامه نــگار  و  نویســنده  رســانه ای، 
ــه  ــی از جمل تحریریــه ماهنامه هــای ســوره، راه و خراســان فرهنگ

ســوابق وی اســت. ســعادتی در حاضــر ســردبیری روزنامــه شــهرآرا را برعهــده دارد.
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عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



اهمیت تجربه گذشتگان
دســت اندرکاران  بــا  رهبــر انقــاب در دیــدار 
جشــنواره عمــار مســأله نــگاه بلندمــدت و 
برنامه ریــزی درازمــدت بــرای این ســنخ کارها 
کیــد قــرار دادند. یکــی از موضوعاتی  را مــورد تأ
کــه ذیــل چنیــن نگاهــی اهمیــت می یابــد، 
اتــکای جشــنواره عمــار  از  مســأله صیانــت 
ــه اهــداف، آرمان هــا و ایده هــای بنیادینــی  ب
کــه باعــث شــکل گیری اش شــده اند.  اســت 
کم توجهــی  ــا  دغدغــه جلوگیــری از انحــراف ی
بــه آن اهــداف زمانــی جدی تــر می نمایاند که 
نگاهــی بــه تجربــه  جشــنواره هایی بیندازیــم 
ــا اهــداف انقابــی و انگیزه هایــی  کــه زمانــی ب
از  رفته رفتــه  ولــی  شــکل گرفتند  مقــدس 
گرفتــه و در بهتریــن  آن خاســت گاه فاصلــه 
فرهنگــی  جبهــه  میانــه  در  امــروز  حالــت، 
گــر  ]ا خنثــی  و  کم اثــر  موقعیتــی  از  انقــاب 
نگوییــم مضــر[ برخوردارنــد. تأمــل در فرآینــد 
ــه  ک ــت  گرفتن هاس ــه   ــن فاصل ــی چنی تدریج
می توانــد عبرت هــا و الگوهــای مناســبی در 
اختیار سیاســت گذاران جشــنواره عمــار برای 

ــی بگــذارد. ــا چنیــن خطرات مواجهــه ب

کران مردمی نقش مهم ا
فایــق  بــرای  مرســوم  کارشناســانه   نــگاه 
آمــدن بــر ایــن آســیب  احتمالــی، عمدتــًا بــر 
رصــد دقیــق حــوزه  محتــوا تمرکــز می کنــد و 

راهبرد »اکران مردمی مسجدمحور«

اکران مردمی؛ مانع انحراف جشنواره عمار
سعید خورشیدی

ســاختن  منقــح  هم چــون  توصیه هایــی  از 
معیارهــای انتخــاب اثــر، اولویــت قائــل شــدن 
بــرای شــاخصه های محتوایــی در مقایســه 
بــا شــاخصه های فرمــی، مراقبــه در انتخــاب 
ولــی  می گویــد،  ســخن  و...  داوران  هیــأت 
تجربــه نشــان داده چنیــن توصیه هایــی بــه 
رغــم صحــت در مقــام نظــر، در مقــام عمــل به 
علــت مشــکک بــودن معیارهــا و بعضــًا ابهــام 
سیاســت گذاران  ســلیقه ای  تنــوع  و  آنــان 
کارآمــد  جشــنواره در طــول زمــان، چنــدان 
کــه انحــراف و تغییــر  نیســتند بــه خصــوص 
بــه صــورت جزئــی و تدریجــی رخ دهــد. راه کار 
کــه ســازوکاری در  دقیق تــر و اصولــی آن اســت 
کــه بــه  ســاختار جشــنواره عمــار تعبیــه شــود 
صــورت خــودکار از اهــداف جشــنواره صیانــت 
نمایــد و یــا حداقل انحراف از اصول را هشــدار 

ــد.  ده
اســتمرار  و  شــکل گیری  تجربــه  بــه  نگاهــی 
نشــان دهنده  اســامی،  جمهــوری  نظــام 
از  حمایــت  در  مــردم  اساســی  نقــش 
جلوگیــری  و  اســامی  انقــاب  آرمان هــای 
از انحــراف نظــام از ایــن آرمان هاســت. بــه 
عبــارت دیگــر حضــرت امــام در ســاخت نظــام 
جمهــوری اســامی، ســازوکارهای اصلــی را 
گســترده  عمــوم  بــر رأی، حضــور و مشــارکت 
عــاوه  راهبــرد  ایــن  و  کــرد  مبتنــی  مــردم 
از  کارکــرد صیانــت نظــام  بــر ثمــرات دیگــر، 

انحــراف از اصــول انقــاب را نیــز در پی داشــته 
اســت. جشــنواره  عمــار هــم می توانــد از ایــن 
گر جشــنواره   تجربــه تاریخــی الگوگیــری کند. ا
کــه از جنــس انقــاب  عمــار ادعــای آن را دارد 
ــوان  ــر عن ــش ب ــش از پی ــت بی ــت می بایس اس
مردمــی  ایــن  و  کنــد  تکیــه  »مردمــی «اش 
بــودن را در ســازوکارهای اجرایــی خویش هم 

کنــد.  وارد 
ســه  در  عمــار  جشــنواره  بــودن  مردمــی 
کــران  ا و  فــرم  )محتــوا(،  موضــوع  عرصــه 
ایــن  بــه  یابــد.  بــروز  می توانــد  )نمایــش( 
کــه اواًل فیلم هــا مبتنــی بــر نیازهــای  معنــا 
واقعــی و مســائل اصلــی آحــاد مــردم باشــند، 
ــًا  ــه صرف ــم )و ن ــان هنــری مردم فه ــا زب ــًا ب ثانی
نخبگانــی( باشــند و ثالثــًا بــه شــیوه ای بــه 
کــه امــکان تماشــای جمعــی  نمایــش درآینــد 
گســترده ای از مــردم را فراهــم ســازند.  طیــف 
کــه سیاســت گذاران جشــنواره عمــار  هرچنــد 
کــردن بیــش از  می بایســت بــه دنبــال مردمــی 
پیــش عمــار در هــر ســه عرصــه  فــوق باشــند، 
لیکــن بــا توجــه بــه این کــه مردمــی بــودن یک 
فیلــم در عرصــه محتــوا و فــرم تــا حــدودی 
مناقشــه  قابــل  و  ســلیقه ای  تشــکیکی، 
کــران مردمــی«  اســت، لــذا بیــش از همــه »ا
کــه بــه صــورت  کــه ظرفیــت آن را دارد  اســت 
گیــرد و مبنــای  عینــی مــورد ســنجش قــرار 
کــه از اهــداف  گیــرد  ایجــاد ســازوکاری قــرار 

جالب تــر  نمایــد.  صیانــت  عمــار  بنیادیــن 
کــران مردمــی« مقدمــات  ــر »ا ــز ب این کــه تمرک
مردمــی شــدن و ارتقــای  دو ضلــع محتــوا و 
فــرم را نیــز فراهــم می ســازد. توضیــح این کــه 
کــه رهبر انقــاب در دیــدار فعاالن  همان گونــه 
مهم تریــن  کردنــد،  اشــاره  عمــار  جشــنواره 
عامــل انگیزشــی بــرای هنرمنــدان، اســتقبال 
مخاطبــان از تولیــد هنــری آنــان اســت. بــه 
بــه  مالــی  ای  هیــچ حمایــت  ایشــان  تعبیــر 
از  مخاطبــان  چشــم گیر  اســتقبال  انــدازه  
یــک فیلــم، فیلم ســاز را خشــنود نمی ســازد. 
ایــن عامــل آن قــدر مهــم و انگیزاننــده هســت 
کارگــردان باتجربــه ای چــون حاتمی کیــا  کــه 
بــه ده نمکــی بــه علــت اســتقبال مخاطبــان 
ــی از فیلمــش غبطــه می خــورد. ایــن  میلیون
ویژگــی در جشــنواره عمــار هــم آزمــوده شــده 
کنــون هــم مهم تریــن  کــه هم ا اســت. چــرا 
مطلوبیــت عمــار بــرای شــرکت کنندگانش نــه 
جوایــز نفیــس آن! بلکــه دیده شــدن اثرشــان 
توســط مخاطبــان بیشــتر اســت. از ایــن رو 
توجــه بــه مخاطــب مردمــی، باعــث خواهــد 
کــه تمایــل بــه شــرکت در  شــد فیلم ســازانی 
جشــنواره عمــار را دارنــد هــر چــه بیشــتر بــه 
کننــد و آثــار  ذائقــه، نیــاز و زبــان مــردم توجــه 
خــود را متناســب بــا ایــن شــاخصه ها ســامان 

دهنــد.

یادداشت
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نقش فعال مساجد 
هنــر  جریــان  تاریخــی  ســابقه   بــه  نگاهــی 
کــه زمانــی  انقــاب نیــز مؤیــد ایــن نکتــه اســت 
این جریان هنری از قّوت بیشــتری برخوردار 
کــه ارتبــاط وثیق تــری بــا عمــوم مــردم  بــود 
داشت. در آن دوران »مساجد« عمدتًا بستر 
تعامــل هنرمنــدان انقــاب بــا مــردم را فراهــم 
تولیــدات  از  برخــی  اساســًا  می ســاختند. 
هنــری بــا ایــن پیش فــرض صــورت می گرفــت 
کــه قــرار اســت در مســجد بــه مخاطــب عرضه 
بــه  مســاجد  این کــه  بــه  توجــه  بــا  شــوند. 
صــورت ســنتی بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند 
و از هــم تأثیــر و تأثــر می پذیرنــد، نوعــی شــبکه 
توزیعــی منســجم بــرای آثــار انقابــی فراهــم 
می ســاختند. اتفاقــًا هنــر انقــاب زمانــی وارد 
کم کــم و بــه بهانه هــای  کــه  فــاز افــول شــد 
و  بریدنــد  مســاجد  از  را  آن  پــای  مختلــف 

بســاطش را از صحــن مســاجد برچیدنــد.
بــا توجــه بــه این تجربــه تاریخی می تــوان این 
کــه تمرکــز بــر ضلــع مخاطــب  شــبهه   مقــدر را 
و اســتقبال مردمــی از اثــر هنــری باعــث نوعــی 
دفــع  می شــود  فرمــی  و  محتوایــی  ابتــذال 
گــر سیاســت گذاران  کــرد. بــه نظــر می رســد ا
عمــاری،  فیلم ســازان  و  جشــنواره 
»مخاطــب در مســجد« را بــه عنــوان محــور 
سیاســت گذاری و تولیــد فیلــم قــرار دهنــد،  
خودبخــود ایــن آســیب نیــز برطرف می شــود. 
بــه  می شــود  باعــث  رویکــرد  ایــن  کــه  چــرا 
صــورت ســاختاری نوعــی نظــارت اجتماعــی 
تولیــد  هنــری  آثــار  بــر  فرمــی  و  محتوایــی 
کــه در دهــه  آن گونــه  باشــد  کــم  شــده، حا
شصت چنین فرآیند غیرمحسوســی صورت 

می پذیرفــت.
مبتنــی بــر مقدمــات فــوق، می تــوان راهبــرد 
ــه عنــوان  ــران مردمــی مســجدمحور« را ب ک »ا
جشــنواره   اصالــت  حفــظ  بــرای  تمهیــدی 
کــرد. توجــه بــه تنــوع مکانــی  عمــار پیشــنهاد 
مســجد  مثــال:  )بــرای  مســاجد  بی بدیــل 
حــوزه  مســجد  دانشــگاه،  مســجد  محلــه، 
روســتا،  مســجد  بــازار،  مســجد  علمیــه، 
کــه  و...  پــارک  مســجد  پــادگان،  مســجد 
نظــر  در  هــم  را  نمازخانه هــا  گــر  ا صدالبتــه 
بگیریم این تنوع مکانی و مخاطبی چندین 
برابــر خواهــد شــد( نشــان دهنده  آن اســت 
گســترده ای  کــه ایــن راهبــرد می توانــد طیــف 
بــه جشــنواره عمــار  را  بالقــوه  از مخاطبــان 
کران هــای  ا امــکان  تنــوع،  ایــن  بیافزایــد. 
ســاخت.  خواهــد  فراهــم  نیــز  را  تخصصــی 
کــران  کــه جهــت ا طبیعتــًا نــوع فیلم هایــی 
در مســجد بــازار انتخــاب می شــوند می توانــد 
کــه در مســجد دانشــگاه بــه  بــا فیلم هایــی 
نمایــش درمی آینــد متفــاوت باشــد. اتخــاذ 
کــران مردمــی مســجدمحور« نافــی  راهبــرد »ا

ســالن های  ســینما،  ســالن های  در  کــران  ا
همایــش، دفاتــر ائمــه جمعــه، منــزل شــهدا، 
نیســت،  و...  مســافربری،  اتوبوس هــای 
کــه بدنــه  اصلــی  ایــن اســت  بلکــه ســخن 
کــران جشــنواره  عمــار بایــد شــبکه  نمایــش و ا
بایــد  باشــد،  مســجدی  مردمــی  گســترده  
کــران  کــران مســجدی اولویــت اصلــی در ا ا
ــود،  ــد ش ــار ایــن بخــش رص ــًا  آم ــد، دائم باش
گســترش  و  رشــد  بــرای  و  شــود،  ارزیابــی 
پذیــرد.  صــورت  اقــدام  و  برنامه ریــزی  آن 
یــک  مســجد  هــر  جشــنواره،  جهت گیــری 

کــران باشــد.  محــل ا

احیای مساجد
فوایــد ایــن راهبــرد صرفــًا نصیــب جشــنواره 
عمــار نخواهــد شــد بلکــه هــم بــرای نهــاد 
انقــاب  هنــر  بــرای جریــان  هــم  و  مســجد 
از  بــرکات متعــددی خواهــد داشــت. مثــًا 
یــک ســو، بــر جذابیــت مســجد می افزایــد و 
بــه تبــع آن افــراد جدیــدی جــذب مســجد و 
فعالیت هــای آن می شــوند و از ســوی دیگــر 
بچه هــای مســجدی را جــذب جریــان هنــر 
از  بســیاری  خاطــرات  می نمایــد.  انقــاب 
ــی نشــان دهنده  آن اســت  هنرمنــدان انقاب
فعالیت هــای  بــه  آنــان  جــذب  فرآینــد  کــه 
هنــری  فعالیت هــای  از  انقابــی  هنــری 
ــجد،  ــم در مس ــش فیل ــل نمای ــجدی مث مس
کاس  مســجد،  تئاتــر  و  ســرود  گــروه 

اســت.  آغازشــده  و....  خوش نویســی 

کران مردمی ضرورت است ا
مردمــی  کــران  »ا این کــه  کام  خاصــه 
نیســت  فضــل  عمــار  بــرای  مســجدمحور« 
عمــار  گــر  ا اســت.  ضــرورت  یــک  بلکــه 
می خواهــد انقابــی بمانــد بایــد ســازماندهی 
کــران مردمــی  گســترده ای بــرای نمایــش و ا
مســجد محــور تــدارک ببینــد. ایــن راهبــرد 
نــه تنهــا از ســامت ایــن جشــنواره صیانــت 
کیفــی  کمــی و  می کنــد بلکــه زمینــه  ارتقــای 
کــه از یــک  آن را هــم فراهــم می ســازد. چــرا 
را  مــردم  کــه  باشــد  ایــن  دغدغــه  گــر  ا ســو 
جشــنواره  فیلم هــای  پــای  مســاجد  در 
بنشــانیم، الجــرم آثــار می بایســت موضوعــی 
مردمــی داشــته باشــند و از جذابیــت هنــری 
و زبــان هنــری مردم فهــم نیــز بهــره برنــد. از 
گســترده مخاطــب  ســوی دیگــر ایــن طیــف 
می توانــد بــه مزیــت نســبی جشــنواره  عمــار 
گــردد  بــه نســبت ســایر جشــنواره ها مبــدل 
کــه  و امــکان رقابــت او را بــا جشــنواره هایی 
از بودجــه میلیــاردی اعــم از ریــال، دالر، یــورو 
و... برخوردارنــد فراهــم ســازد. ایــن خصلــت 
زمینــه را بــرای حضور فیلم ســازان حرفه ای تر 
هــم مهیــا می ســازد و بــه صــورت ســاختاری 

کیفیــت جشــنواره را بــاال می بــرد.
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تشــکیل جشــنواره عمــار یــک ســری علــت و 
معلــول تاریخــی دارد، دالیــل ریشــه ای تری 
کــه الزامــًا تاریخــی نبــود و  هــم وجــود داشــت 
گــر جشــنواره عمــاری هــم شــکل نمی گرفــت  ا
خودشــان را بــروز می دادنــد و ایــن نــگاه بــه 
ســینمای انقــاب بــه شــیوه  دیگــری خودش 
را نشــان مــی داد. دلیــل تاریخــی اش هــم ایــن 
کــه ســال 88 فتنــه ای اتفــاق می افتــد  بــود 
شــاید  کــه  فیلم ســازهایی  و  هنرمندهــا  و 
کســی اســم هنرمنــد روی شــان نمی گذاشــت 
بودنــد در جــواب  گــم  و در فضــای هنــری 
بــه »أیــن عمــار« حضرت آقــا، در مــورد فتنــه 
کــه باید  فیلــم ســاخته بودنــد، امــا نهادهایی 
این هــا را پخــش می کردنــد و امکانــات توزیــع 
کارهــا  کار نیامدنــد و  دست شــان بــود پــای 
کــه  پخــش نشــد. آن زمــان بــا ایــن اصطــاح 
دیگــر فتنــه تمــام شــده و نبایــد چــوب زیــر 
نکردنــد  پخــش  را  فیلم هــا  شــد.  کســتر  خا
کاری بــه فتنــه نداشــته  گفتنــد شــما دیگــر  و 

باشــید.
کوچکــی از  جشــنواره عمــار بــه عنــوان جــزء 
هنــر و تفکــر انقــاب اســامی بــا یــک ترمــز راه 
کــه بایــد شــما را هــل  کســانی  افتــاد. یعنــی 
بدهنــد شــما را نگــه داشــتند ولــی ایــن نگــه 
حاشــیه  بــه  باعــث  محدودیــت  و  داشــتن 
رفتن، تعطیل شــدن، بن بســت و ســرخورده 
کامــًا از دل آن تهدیــد و  شــدن نشــد بلکــه 
محدودیــت یــک فرصــت بــه نــام جشــنواره 

ــد. ــاد ش ــار ایج عم

خیزش جشنواره عمار
بــدون تردیــد موضــوع فتنــه ســال 88 دارای 
کــه می تــوان براســاس  گونــی اســت  گونا ابعــاد 
آنهــا آثــار هنــری جریــان ســاز و پرجاذبــه ای 
کــرد. بــا ایــن حــال، هنــوز هــم حتــی  را تولیــد 
یــک درصــد از حقایــق آشــکار و نهــان ســال 
بــرای  اســت.  نشــده  بازگــو  ســینما  در   88
فعالیــت در ایــن زمینــه بــه دو شــاخصه مهــم 
نیــاز اســت؛ نخســت، بهره منــدی از تحلیل 
و پژوهــش عمیــق و دقیــق بــرای شــناخت 
گیــری از تکنیک هــای  فتنــه و دوم، بهــره 
هنــری قوی بــرای جــذب مخاطب. طبیعتا 
ســاخته شــدن آثــار ضعیف نمی توانــد در این 

زمینــه مفیــد واقــع شــود.
تأثیــر فتنــه ســال  در حقییقــت مهم تریــن 
کشــور را می تــوان شــکل  88 در ســینمای 
گیــری جشــنواره مردمی فیلم عمار دانســت. 
کــه از یــک رویــداد یک هفته ای  جشــنواره ای 
بــرای نمایــش تعــدادی فیلــم فراتــر رفتــه و 
کشــور و در  گیــر در ســطح  بــه یــک جریــان فرا
تمــام طــول ســال تبدیــل شــده اســت. بــه 
کــه جشــنواره عمــار در قالــب برگــزاری  طــوری 
کران هــای مردمــی« در تمــام طــول ســال و  »ا
کشــور میهمان میلیون ها  در نقــاط مختلف 

ایرانــی می شــود.
کــه در اولیــن  نخســتین دوره جشــنواره عمــار 

ســالگرد حماســه 9دی، در ســال 89 برگــزار 
کــه  کوتــاه  کمتــر از 20 فیلــم مســتند و  شــد، 
بودنــد  شــده  ســاخته  خودجــوش  بطــور 
ایــن جشــنواره، در  امــا  بــر می گرفــت.  را در 
پنجمیــن دوره خــودش در ســال 93 صدهــا 
فیلــم در موضوعــات مختلــف را نمایــش داد. 
کــه جشــنواره عمــار، امــروز دیگــر  بــه طــوری 
یــک رویــداد هنــری مختــص ماجــرای  بــه 
فتنــه محــدود نیســت، بلکــه بــه جایــی بــرای 
اســتعدادهای  شناســایی  و  خودآزمایــی 
جوان ســینمای انقاب تبدیل شــده اســت. 
جشــنواره،  ایــن  مختلــف  دوره هــای  در 
کوتــاه و مســتندی دربــاره فتنــه  فیلم هــای 
ایــن  از جملــه  کــه  نمایــش درآمــد  بــه   88
بــه  واقعــی«  »تقلــب  از:  بــه  تــوان  مــی  آثــار 
ــزدان تفنــگ  ــب زاده، »ی ــادر طال ــی ن کارگردان
نــدارد« ســاخته حســین شــمقدری، »ایــران 
کارگردانــی محمدرضــا دهشــیری،  ســبز« بــه 
کارگردانــی امیر داســارگر، »من  کســیژن« بــه  »ا
کارگردانــی ســید مقــداد  مدیــر جلســه ام« بــه 
کارگردانی  ســیدصالحی، پایــان فراموشــی بــه 
زمســتان«  روز  »گرم تریــن  خالقــی،  مهــدی 

کــرد. ســاخته مهــدی نقویــان و ...اشــاره 
نگاهــی بــه ایــن فیلــم هــا عــاوه بــر نشــان 
دادن مســیر حرکــت جشــنواره عمــار، رشــد 
فیلــم ســازی جهــت روشــنگری دربــاره فتنــه 
88 را بــه واســطه جشــنواره عمــار نشــان مــی 
دهــد، چــه اینکــه ایــن امــر در مقایســه بیــن 

اثــری چــون ایــران ســبز و لکــه قابــل مشــاهده 
اســت.

در زیر بخشی از این آثار معرفی می شود.

بررسی تقلب در »ایران سبز«
کارگردانــی محمــد  مســتند »ایــران ســبز« بــه 
رضــا دهشــیری در ســال 89 تولیــد شــد و  بــه 
بررســی موضــوع تقلــب در انتخابــات دهــم 
دورافتــاده  بــه  ســفر  بــا  جمهــوری  ریاســت 
یــک  اســت.  پرداختــه  ایــران  نقــاط  تریــن 
زوج مســتند ســاز بــا پرســش هایی از مــردم 
مختلــف ایــن مناطــق، موضــوع تقلــب در 
را  رابطــه  ایــن  در  آن هــا  نظــر  و  انتخابــات 
کــه مخاطبــان ایــن مســتند  خواســته انــد، 
بــا پاســخ هایی بســیار شــنیدنی نظــر خــود را 
پیرامــون تقلــب در انتخابــات بیــان کرده انــد.

مســتند  در  رهبــری  نــدای  بــه  لبیــک 
نــرم« جنــگ  جــوان  »افســران 

مســتند افســران جــوان جنــگ نــرم ســاخته 
مصطفــی رضوانــی روایتــی اســت دلنشــین از 
ــدای رهبــر انقــاب  ــه ن لبیــک دانشــجویان ب
ــیب  ــراز و نش ــای پرف ــه ه ــه عرص ــرای ورود ب ب
کــه در ســال 89  جنــگ نــرم. ایــن مســتند 
در  کــه  اســت  وقایعــی  شــرح  شــد  تولیــد 
هشــت مــاه دفــاع مقــدس در جنــگ نــرم، 
ــریف و  ــی ش ــگاه صنعت ــجویان دانش ــر دانش ب

دانشگاهشــان رفتــه اســت.

جشنواره عمار با یک ترمز راه افتاد

گزارش
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عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



مستند یزدان تفنگ ندارد
انتخابــات 88«؛  از  پــس  »بررســی حــوادث 
کــه در 70 دقیقــه و بــا ســبکی  ایــن مســتند 
خــاص در ســال 89 ســاخته شــده اســت، 
جســتجو و کنکاشــی از دانشجوی المپیادی 
دانشــگاه صنعتــی شــریف اســت در رابطــه 
کشــور در  ــا شــرایط ایــن دانشــگاه، تهــران و  ب
گذشــته؛ ایــن دانشــجو در مســیر  یــک ســال 
گفتگــو با مــردم، شــخصیت های  مســتند به 
مــی  نیــز دانشــجویان  و  فرهنگــی و علمــی 
پــردازد و پــای درد دل مــردم نقــاط مختلــف 

کشــور و دغدغــه هــای آنهــا مــی نشــیند.
تاشــی  داســتان  نــدارد«  تفنــگ  »یــزدان 
ســخت بــرای دســت یافتــن بــه حقیقــت و 
درگیــری بــا تناقضــات ذهنــی و عینــی اســت. 
کوشــد نظــر مــردم را در مــورد مســائل  کــه مــی 
مختلف جویا شــود و در نهایت مســئله مهم 
کــه  کنــد، آنچــه  کشــف مــی  بــرای مــردم را 

ــا پیــش فــرض اولیــه اســت. متفــاوت ب

روایت مبارزه سه نسل در »تواتر«
کارگردانی  کوتاه »تواتر« با نویســندگی و  فیلــم 
از  نســل  ســه  روایــت  بــه  مرادیــان«  »داوود 
زمــان  کــه  می پــردازد  خانــواده ای  زندگــی 
مبــارزات علیــه رژیــم شــاه، جنــگ تحمیلــی و 
فتنــه ی ســال 88 را تجربــه می کننــد و در هــر 
کاری و از خودگذشــتگی عزیزان  عرصــه بــا فدا

خــود را تقدیــم می کننــد تــا ایــران اســامی 
ســربلند و اســتوار بمانــد. مــدت زمــان ایــن 
ــال  ــم 5 دقیقــه و 25 ثانیــه اســت و در س فیل

ــت. ــده اس ــد ش 89 تولی

بــر طبــل  کــه  روایــت سیاســیونی  »لکــه« 
کوبیدنــد بــا نظــام  مقابلــه 

کارگردانــی  در ایــن میــان، فیلــم »لکــه«  بــه 
در  شــده  تولیــد  کیــا  مفیــدی  محمدباقــر 
ــد  ــه بلن ــم نیم ــک فیل ــوان ی ــال 92 بــه عن س
منــدان  عاقــه  توجــه  توانســت  داســتانی 
کنــد. ایــن فیلــم  بــه هنــر انقــاب را جلــب 
دولــت  بــه  کــه  کنایه هایــی  دلیــل  بــه 
و  محافــل  بایکــوت  بــا  می زنــد،  یازدهــم 
جشــنواره های دولتــی مواجــه شــد، امــا در 
چهارمیــن دوره جشــنواره عمــار و همچنیــن 
یازدهمیــن دوره جشــنواره فیلــم مقاومــت، 

کــرد.  دریافــت  را  جوایــزی 
ماجــرای »لکــه« دربــاره یکــی از سیاســیونی 
بــر طبــل مقابلــه  فتنــه  ایــام  کــه در  اســت 
و  کوبیــده  انتخابــات  در  تقلــب  و  نظــام  بــا 
بســیاری از جوانــان هیجانــی را نیــز بــا خــود 
کار  کنــون و بــا روی  کــرده اســت امــا ا همــراه 
کــه ســوگیری سیاســی  آمــدن دولــت جدیــد 
مناســبی بــا طیــف فکــری او دارد، بــه دنبــال 

کســب پســت و مقــام اســت. 
.شــاید بتــوان ســوژه و ســناریوی ایــن فیلــم را 
کابینــه دولــت  بــا ماجراهــای رای اعتمــاد بــه 

یازدهــم در صحــن علنــی مجلــس شــورای 
کــه در آنهــا  کــرد؛ جلســاتی  اســامی مقایســه 
کســب  بســیاری از همراهــان فتنــه 88 بــرای 
رای اعتمــاد نماینــدگان مــردم و حضــور در 
تمامــی  شــدند  حاضــر  دولتــی  پســت های 
را  فتنه گــران  از  خــود  حمایتــی  اقدامــات 
کامــل  اقنــاع  بــرای  حتــی  و  کننــد  انــکار 
بهارستان نشــینان، چنــد ناســزا هــم روانــه 
کــه تــا چنــد روز پیــش  جماعــت آشــوبگری 

حامــی آنهــا بودنــد، بکننــد.
ــوی  ــه از س ــک لک ــاد ی ــه« از ایج ــتان »لک داس
کاغ بــر روی شیشــه یــک خــودروی سیاســی 
کــه قــرار اســت یــک  آغــاز می شــود؛ ماشــینی 
اســتاد دانشــگاه را به مراســم تودیع و معارفه 
بــرای تصــدی یــک پســت دولتــی برســاند امــا 
در میانــه راه و حضــور یــک زن معترض، همه 

چیــز دســتخوش تغییــر می شــود.

کسیژن« فیلم داستانی »ا
ایــن اثــر در ســال 93 تولیــد شــد و بــه بررســی 
اتفاقــات فتنــه 88 مــی پــردازد؛ امیــر داســارگر 
کســیژن« و حــرف  کارگــردان فیلــم داســتانی »ا
شــذت  گوید:»بــه  مــی  اینگونــه  آن  اصلــی 
اعتقــاد دارم دشــمن خارجــی هیــچ غلطــی 
گرفتــاری  کنــد، هرچــه مشــکل و  نمــی توانــد 
قابیــل،  اســت؛  خودمــان  خاطــر  داریمبــه 
کشــت نــه شــیطان... ایــن زوایــه  هابیــل را 
کوتــاه  گفتنــش در فیلــم  کــه جــای  ای اســت 

اســت و در مدیــوم جشــنواره ای وقــت ایــن 
کنــار  را  هــا  رودربایســتی  دیگــر  کــه  اســت 

بگذاریــم و شــفاف تــر بگوییــم.« 

88 فتنــه  بــا  دقیقــه   10 در   »برخــورد« 
اثــر داســتانی »برخــورد« عنوانــی دیگــر در 
در  کــه  اســت  فتنــه  بــا  مرتبــط  تولیــدات 
کارگردانی  ســال 93  توســط محمد نیکدل 
شــد و در پنجمیــن دوره جشــنواره مردمــی 
کــرد؛ فیلــم داســتانی  فیلــم عمــار شــرکت 
ــا موضــوع فتنــه 88 در مــدت  »برخــورد« ب
داســتان  و  شــده  تولیــد  دقیقــه   10 زمــان 
کــه از آشــوب هــای ســال 88  جوانــی اســت 
کــه در مغــازه اش  گریختــه و بــه پیرمــردی 

کاســبی اســت پنــاه مــی آورد. مشــغول 
از  پیــش  اثــر،  ایــن  کارگــردان  دل،  نیــک 
گویــی پیرامــون تولیــد آثــار  گفــت و  ایــن در 
گفتــه اســت: برخــی بــه  مرتبــط بــا فتنــه 88 
دالیــل متعــدد، معتقدنــد نبایــد بــه ایــن 
فتنــه پرداختــه شــود. امــا ایــن امــر صحــت 
نداشــته و مــا نمــی توانیــم از فتنــه ســال 
گــذر  خ داد  کــه در آن ســال ر 88 و اتفاقاتــی 
ــرا در پــس ایــن اتفاقــات بســیاری  کنیــم زی
صدمــه  و  لطمــه  دچــار  نظــام  و  مــردم  از 
کــه  اتفاقاتــی  لحظــه  بــه  لحظــه  شــدند؛ 
خ داد خــود بــه تنایــی یــک  در فتنــه 88 ر
کــه مــی توانــد  گانــه ای اســت  داســتان جدا

ــد. ــم باش فیل
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کــه با  رهبــر انقــاب ششــم تیــر مــاه در دیــداری 
اعضــای خانــواده شــهدای هفتــم تیــر داشــته 
انــد از کــم کاری هــا در معرفی آنها گایه کردند 
خودجــوش  و  مومــن  فرهنگــی  جنــاح  از  و 
کــه مســئولیت ایــن امــر را بــر عهــده  خواســتند 
بگیرنــد؛ دبیرخانــه جشــنواره مردمــی عمــار 
نیــز بعــد از ســخنان رهبــر انقــاب بــا فراخوانــی 
بخــش ویــژه ای را در ششــمین دوره از ایــن 
گرفــت  و از عاقــه منــدان  جشــنواره در نظــر 
بــه انقــاب اســامی، هنرمنــدان متعهــد و بــه 
ویــژه فعــاالن فرهنگــی خودجــوش دعــوت 
ــور  ــا آمات ــه ای ی ــار حرف ــا ضمــن تولیــد آث ــرد ت ک
ــر«، در  ــم تی ــهدای هفت ــه و ش ــون »واقع پیرام
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــن دغدغ ــتای ای راس

گام بردارنــد.
جشــنواره  دبیرخانــه  خصــوص،  همیــن  در 
عمــار پیشــنهاداتی بــر اســاس ســخنان مقــام 
معظــم رهبــری، بــرای تولیــد اثــر پیرامــون این 
کــه »تأثیــر واقعــه هفــت تیــر  واقعــه ارائــه داد 
بــرای جلوگیــری از انحــراف انقــاب اســامی«، 
»بــرکات واقعــه هفتــم تیــر در افشــای حقــوق 
بشــر آمریکایــی«، »معرفــی شــخصیت شــهید 
بهشــتی بــه فضــای داخلــی و بیــن المللــی«، 
حادثــه  شــهید   72 و  هــا  چهــره  »معرفــی 
هفــت تیــر«، »خانــواده هــای شــهدای هفــت 
تیــر«، »شــهدای واقعــه انفجــار دفتــر ریاســت 
ــژه شــهید رجایــی و شــهید  ــه وی جمهــوری ب

ــت. ــنهادات اس ــن پیش ــه ای ــر«، از جمل باهن
در ادامــه بــه معرفــی تعــدادی از آثــار مرتبــط بــا 

موضــوع شــهدای 7 تیــر مــی پردازیــم.

»پرونده ناتمام«
 58 مســتندی  عنــوان  ناتمــام«  »پرونــده 
کارگردانــی جواد موگویی اســت  دقیقــه ای بــه 
کــه انفجــار دفتر نخســت وزیری 8 شــهریور 60 
کــه منجــر بــه شــهادت نخســت وزیــر و رییــس 

کنــد. جمهــور را روایــت مــی 

»داستان ناتمام یک حزب«
مســتند »داســتان ناتمــام یــک حــزب« بــه 
هــای  فعالیــت  دزفولــی  مهــدی  کارگردانــی 
ــا 66  ــال 57 ت ــامی از س ــوری اس ــزب جمه ح

کــرده اســت. ایــن مســتند 65  را  بازخوانــی 
دقیقه ای در طی 19 ماه، از پائیز ســال 1392 
ــا بهــار 1394 تولیــد و ســاخته شــده اســت. ت

معــدود  از  اســامی  جمهــوری  حــزب 
کــه توانســت در مــدت محــدود  احزابــی بــود 
ســال   9 شــامل  کــه  خــود  فعالیت هــای 
ــش  ــای نق ــه ایف ــوت ب ــا ق ــی و ب ــه خوب ــود، ب ب
از  بعــد  ایــران  سیاســی  فضــای  و  بپــردازد 
قــرار  تاثیــر خــود  تحــت  را  اســامی  انقــاب 
دهــد. ایــن حــزب بــا آنکــه بیــش از 4 میلیــون 
عضــو را در داخــل خــود پذیرفتــه بــود، امــا 
ــه  ــرد و ن ک ــه عمــل  ــه انحصارطلبان هیــچ گاه ن
دچــار دیکتاتــوری در رای شــد، بلکــه خــود 
قربانــی نظــرات دیکتاتــوری و حذفــی شــد 
کــه مــورد  و بیــش از 1000 نفــر از اعضــای آن 
گروه هــای  مخالــف حــزب  کینــه و عــداوت 
گرفتــه بودنــد، بــه  جمهــوری اســامی قــرار 
ــه شــهادت  مظلومانه تریــن شــکل ممکــن ب
کــه از مشــهورترین آنــان شــهدای  رســیدند 
ــام  واقعــه 7 تیــر مــاه ســال 1360 را می تــوان ن

بــرد.
ــی  ــرای بازخوان ــت ب ــی اس ــتند تاش ــن مس ای
فعالیت هــای ایــن حــزب و اشــاره بــه اینکــه 
گیــری بــاال شــکل  چطــور حزبــی بــا ایــن فرا
گرفــت و در 9 ســال ابتدایــی انقــاب اســامی 
کــرد و چگونــه ایــن حزب بــا توقف در  فعالیــت 

فعالیت هــای خــود مواجــه شــد.

»اتوبانی به بهشت«
کارگردانــی  مســتند اتوبانــی بــه بهشــت، بــه 
محســن فینــی زاده، نگاهــی ســاده بــه زندگی 
شــهید حقانــی بــا روایــت بــرادر شــهید و بیــان 
و  فرمایشــات  و  ایشــان  زندگــی  و  خاطــرات 
خاطــرات مقــام معظــم رهبــری از این شــهید 

اســت.
شــهید غامحســین حقانــی از چهــره هــای 
از  پــس  و   بــود  اســامی  انقــاب  شــاخص 
پیــروزی در جایــگاه هایــی همچــون ریاســت 
اســتان های  در  اســامی  انقــاب  دادگاه 
و  هرمــزگان  و  بلوچســتان  و  سیســتان 
قــرار  بندرعبــاس  جمعــه  امــام  نخســتین 
مجلــس  دوره  نخســتین  در  وی  داشــت. 

آثاری برای دغدغه آقا
 ،1358 اســفند   24 در  اســامی  شــورای 
بعنــوان نماینــده بندرعبــاس راهــی مجلــس 
ایــن  پذیــرش  دربــاره  خــودش  شــد. 
گفته اســت: »مــن درخواســت  مســوولیت 
بتوانــم  تــا  پذیرفتــم  را  هرمــزگان  مــردم 

دهــم.«  انجــام  را  شــرعی  وظیفــه ای 

»فرصت در غروب «
کارگردانــی  مســتند »فرصــت در غــروب« بــه 
کبر  کبــر شــفیعی به ســیره شــهید علــی ا علــی ا
گــذاری دفتــر حــزب  اژه ای از شــهدای بمــب 
جمهــوری اســامی در 7 تیــر 1360 پرداختــه 

اســت.
 شــهید اژه ای مبــارزات سیاســی مذهبــی را 
تربیتــی  کانــون  بــه  ورود  بــا   44 ســال  در 
و  فعــال  پایــگاه  یــک  کــه  اســام  جهــان 
کــرد .  بــود شــروع  ـ مذهبــی  مرکــز سیاســی 
بــا کمــک دیگــر بــرادران جزواتــی پــر محتــوا بــه 

کــرد. نــام فرصــت در غــروب را منتشــر مــی 

»وحید آقا«
کارگردانــی »محمــد  مســتند »وحیــد آقــا« بــه 
مهــدی خالقــی« و »حجــت احمــدی زر«، 
مبارزات شــهید  و  زندگــی  از  هایــی  بــرش 

اســت.  دیالمــه  »عبدالحمیــد« 
در ایــن مســتند باشــخصیت هایــی ماننــد 
دکترعبدخدایــی، دکتر ســعید جلیلــی، حاج 
قاســم جبــاری، حــاج مرتضــی عطایــی، دکتــر 
وکیلــی و چندیــن و چنــد شــخصیت دیگــر 

مصاحبــه شــده اســت.

ایــن فیلــم در بخــش تاریــخ انقــاب دومیــن 
جشــنواره فیلــم عمــار مــورد تحســین قــرار 
قــوت آن، ترســیم بســتر  نــکات  از  گرفــت و 

اجتماعــی و فرهنگــی زمــان اســت.
در  صریحــی  ســخنان  دیالمــه  شــهید 
خصــوص خــط فکــری میــر حســین موســوی 
کــه پس از فتنــه 88 حقیقت  کــرده بــود  بیــان 

آن بــر همــگان هویــدا شــد.

مستند »داستان یک انفجار«  
کارگردانــی ســید مهــدی  ایــن مســتند بــه 
تاریخــی  تحلیــل  و  بررســی  بــه  احمــدزاده 
جمهــوری  حــزب  دفتــر  انفجــار  ماجــرای 
دفتــر  انفجــار  و   1360 تیــر   7 در  اســامی 
1360مــی  شــهریور   8 در  وزیــری  نخســت 

پــردازد.

هفت تیر
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دشمن درجه یک ملت ایران
معرفی تعدای از آثار دریافتی در بخش ویژه »ایران و آمریکا«

»برعکس« 
کارگردانــی محمدحســین امانــی همدانــی یــک   برعکــس، بــه 
ــا  کــه ب کوتــاه طنــز از اختــراع جــوان ایرانــی اســت  کار داســتانی 
اســتفاده از ایــن دســتگاه میتــوان ذهــن انســان ها را خوانــد و 
کــرات هســته ای تولیــد شــده  بــا هــدف راســتی آزمایــی در مذا
ع، اتفاقــات دیگــری رخ  اســت امــا بــر خــاف انتظــار مختــر

میدهــد.

»فراموشی«
ــری  ــه امی ــد ط ــی محم کارگردان ــه  ــی« ب ــتانی »فراموش ــر داس اث
بــا  انقابــی  فرزنــدان  کــرات  مذا از  ای  کنایــه  اســت  روایتــی 

مصــداق تــام اســتکبار جهانــی.

»ماجراهای هکتور و سه کله پوک« 
کارگردانــی  کلــه پــوک« بــه  مســتند »ماجراهــای هکتــور و ســه 
ســید محســن موســوی مســتندی پیرامــون روابــط ایــران و 

کــه درآن، آمریکاســت 
 هکتــور مونتــرو یــک اســتاد دانشــگاه آمریکایــی، در ســرزمین 
مــادری خــود ونزوئــا، به دنبال بررســی این مســئله هســت که 
آیا ایران در منطقه آمریکای التین مشــغول انجام فعالیتهای 
هســته ای و تاســیس پایگاههای نظامی جهت فعالیت علیه 
ــن رهگــذر، فیلــم بــه بررســی روابــط  ــر. از ای ــا خی ــت ی آمریکاس

ایــران و آمریــکا مــی پــردازد.

»ایستاده بر موج«
آتــش  مصطفــی  کارگردانــی  بــه  مــوج«  بــر  »ایســتاده 
مقابلــه  هــای  گــروه  تشــکیل  دربــاره  مســتندی  مــرد 
بــا  تنــدرو(  هــای  )قایــق  دریایــی  نیــروی  در  مثــل  بــه 
رزمانــش  هــم  و  مهــدوی  نــادر  شــهید  زندگــی  محوریــت 

است. 
 

»عدالت آمریکایی« 
کارگردانــی علــی شــیرزادیان،  مســتند »عدالــت آمریکایــی« بــه 
روایتــی از دو داســتان تاریخــی جالــب اســت؛ داســتان اول، 
انفجــار مقــر نظامیان آمریــکا در بیــروت و داســتان دوم، انهدام 
هواپیمــای مســافربری ایــران توســط آمریــکا اســت.»عدالت 
ایــن دو  بــا مقایســه  زمــان 7 دقیقــه  مــدت  آمریکایــی« در 
داســتان تاریخــی بــه بیــان مفهــوم عدالــت از دیــدگاه آمریکایــی 

ــردازد. ــه چنــدان دور مــی پ ــه تاریخــی ن هــا در حادث

مستند »فرمانده 76« 
کارگردانــی حمیــد شــعبانی صمــغ آبــادی  . »فرمانــده 76« بــه 
ــاو هــای دریایــی و فرماندهــان نیــروی دریایــی  روایــت بلــوغ ن
کــه دیگــر فکــر تجــاوز بــه مرزهــای آبی  جمهــوری اســامی اســت 
کــرده اســت. شــاید بتــوان  کشــورمان را از ذهــن دشــمن خــارج 
گفــت ایــن مســتند مــا را با گوشــه ایــی از دســتاورد های نظامی 
کــه امنیــت را بــرای مــا بــه ارمغــان  دریایــی مــان آشــنا مــی ســازد 

آورده اســت..
کــه عــازم  گــروه فیلمســاز بــه همــراه نــاو جمــاران،  در ایــن اثــر، 
آبهــای بیــن المللــی اســت، متوجــه حضــور نــاو امریکایــی دلتــا 
106 در نزدیکــی مــرز ابــی حمهــوری اســامی می شــود، ســریعا 
راهــی موقعیــت شــده و بــه نــاو امریکایــی تذکــر جــدی میدهــد.

»از هیروشیما تا لوزان«
کارگردانــی علیرضــا بوالــی،  مســتند »از هیروشــیما تــا لــوزان« بــه 
روایــت متفاوتــی از تاش هــای آمریــکا و غــرب بــرای ایجــاد 

انحصار در فناوری هســته ای و ایجاد مانع در مســیر پیشــرفت 
ایــران اســت.

علیرضــا بوالــی بــا آثــار دیگــری از جملــه »ســکوت اســتقال، 
گــرگ هــا« و... در ششــمین  فریــاد پیــروزی«، »شــطرنج بــا 
جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار و بخــش ویــژه »ایــران و آمریــکا« 

حضــور بــه هــم رســانده اســت.

 »مزه مذاکره« 
اپیــزود  دو  در  بوالــی  علیرضــا  کارگردانــی  بــه  مســتند  ایــن 
ایــران  در  آمریــکا  رخنــه  نقشــه های  موضــوع  بــه  متفــاوت 
ارتــش  عنــوان  بــا  مســتند  ایــن  اول  پــرده  در  می پــردازد. 
ســری، مــدل آمریــکا بــرای فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی 
و پیاده کــردن دقیــق ایــن مــدل بــرای ایــران و غفلــت برخــی 
کاالهــای مصرفــی غربــی  نهادهــا در ایــران بــا محوریــت هجــوم 
و ترویــج ســبک زندگــی آمریکایــی بــه بــازار داخــل بررســی شــده 

است. 

»صداقت آمریکایی«
کارگردانــی محمــد امیــن  مســتند »صداقــت امریکایــی« بــه 
گرافیــک و بــا اســتفاده از تصاویــر  کــه در قالــب موشــن  امامــی 
اســناد و ســخنرانی هــای مقامــات امریکایــی ســاخته شــده، بــا 
نگاهــی صریــح بــه چنــد مــورد از بدعهــدی هــا و دشــمنی هــای 
آمریــکا علیــه ملــت ایــران و نیــز دروغ هــا و تناقــض میــان رفتــار 
و گفتــار دولتمــردان آمریــکا، علــل بــی اعتمــادی بــه ایــن دولــت 

فریبــکار را برمــی شــمرد.
کــه بــی اعتمــادی بــه  کــرده انــد  کیــد   ســازندگان ایــن برنامــه تا
گاهــی  امریــکا نیــازی بــه تبییــن نــدارد، امــا الزم اســت مــا هــر از 
گیــری هــا  کنیــم تــا در تصمیــم  حافظــه ی تاریخیمــان را مــرور 

دچــار اشــتباه نشــویم.

در فهرســت موضوعــات فراخــوان ششــمین دوره جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، دو عنــوان ویــژه مرتبــط بــا مســائل روز 
کشــور بــه چشــم می خــورد کــه اولیــن آن، »ایــران و امریــکا« اســت. کودتــای 28 مــرداد، قانــون کاپیتوالســیون، واقعــه 
16 آذر و کشــتار دانشــجویان، حملــه امریــکا در طبــس، تســخیر النــه جاسوســی، تحمیــل تحریم هــا بــر ایــران، حمایــت 
ــر  ــه زی ــه 88 و… از جمل ــل فتن ــافربری، تحمی ــای مس ــه هواپیم ــه ب ــدام، حمل ــت از ص ــتی، حمای ــای تروریس از گروه ه
موضوعــات ایــن بخــش اســت؛ از ایــن رو بــر آن شــدیم تــا تعــدادی از آثــار دریافتــی در بخــش ویژه»ایــران و آمریــکا« را 

معرفــی کنیــم.
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مرگ بر آمریکا؟
کــه همیــن فریــاد همگانــی   هرچــه فریــاد داریــد، بــر ســر آمریــکا بکشــید 

»مــرگ بــر آمریــکا« بــراى او مــرگ مــی آورد.)1(

آمریکا کیست؟
آمریــکا دشــمن شــماره اول بشــر و مــا اســت،)2( آمریــکاى جهــان 
خــوار، بزرگ تریــن دشــمن اســام و مســلمانان جهــان می باشــد،)3( 
آمریــکاى حیله گــر، دشــمن شــماره یــک اســت و بــه خــون اســام و 

استقالشــان تشــنه )اســت(.)4(
جهــان  مســتضعف  و  محــروم  مــردم  یــک  شــماره  دشــمن  آمریــکا 
اســت. آمریــکا بــراى ســیطره سیاســی و اقتصــادى و فرهنگی و نظامی 
خویــش بــر جهــان زیر ســلطه، از هیــچ جنایتی خــوددارى نمی نماید.

)5( آمریــکا دشــمن همــه ادیــان اســت حتــی مســیحیت، آمریــکا اصــًا 
اعتنــا بــه ادیــان نــدارد و جــز منافــع خــودش را نمی خواهــد، حتــی 
منافــع آمریکایی هــا )را( هــم نمی خواهــد، منافــع دولــت آمریــکا را 

می خواهــد.)6(

سرشت آمریکا؛ دشمنی با اسام 
نــاب  اســام  بــا  دشــمنی  و  کینــه  آمریــکا،  سرشــت  و  نهــاد  در 
محمــدى)ص( مــوج می زنــد.)7( آمریــکا و اســرائیل بــا اســاس اســام 

»مــرگ بــر آمریــکا« موضــوع ویــژه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار اســت و فیلــم هایــی دربــاره 
جنایــت و توطئــه هــای آمریــکا علیــه مــردم ایــران در »بخــش ویــژه ایــران و آمریــکا« نمایــش 
داده خواهــد شــد و داوری آنهــا نیــز بــه صــورت جداگانــه انجــام مــی شــود؛ از ایــن رو بــر آن 
شــدیم تــا چیســتی و ماهیــت ایــن بخــش را از زبــان معمارانقاب اســامی ایــران تحت عنوان 

»چنیــن گفــت روح اهلل«بررســی کنیــم.

چنین گفت روح اهلل
مرور سریع نگاه امام خمینی)ره( به پدیده ی »آمریکا«
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کتــاب و ســنت  کــه اســام و  دشــمن اند، چــرا 
چپاولگری شــان  از  مانــع  و  خــود  راه  خــار  را 
کــه ایــران بــا پیــروى از همیــن  می داننــد، چرا
کــه در مقابــل آنــان بــه  پــا  کتــاب و ســنت بــود 

خاســت و انقــاب نمــود و پیــروز شــد.)8(

تعمد جهان خواران به نابودى اسام 
تحلیــل  و  باورنــد  ایــن  بــر  هنــوز  کــه  آنــان 
کــه بایــد در سیاســت و اصــول و  می کننــد 
دیپلماســی خــود تجدیدنظــر نماییــم و مــا 
را  گذشــته  اشــتباهات  و  کرده ایــم  خامــی 
کــه شــعارهاى  کنیــم و معتقدنــد  نبایــد تکــرار 
و  غــرب  بدبینــی  ســبب  جنــگ  یــا  تنــد 
کشــور  ــزواى  ــًا ان ــه مــا و نهایت شــرق نســبت ب
عمــل  واقع گرایانــه  مــا  گــر  ا و  اســت  شــده 
ــا مــا برخــورد متقابــل انســانی  ــان ب کنیــم، آن
می کننــد و احتــرام متقابــل بــه ملــت مــا و 
یــک  ایــن  می گذارنــد،  مســلمین  و  اســام 
کــه خــدا می خواســت پــس از  نمونــه اســت 
کفرآمیــز »آیــات شــیطانی« در  کتــاب  انتشــار 
ایــن زمــان اتفــاق بیفتــد و دنیــاى تفرعــن و 
اســتکبار و بربریــت، چهــره واقعــی خــود را در 
دشــمنی دیرینــه اش بــا اســام برمــا ســازد تــا 
مــا از ساده اندیشــی بــه درآییــم و همه چیــز 
و  مدیریــت  ســوء  و  اشــتباه  به حســاب  را 
بی تجربگــی نگذاریــم و بــا تمــام وجــود درک 
کــه مســئله، اشــتباه مــا نیســت بلکــه  کنیــم 
تعمــد جهان خــواران بــه نابــودى اســام و 

مســلمین اســت.
و  اهلل  حــزب  عزیــز  مــردم  و  روحانیــون 
حواسشــان  شــهدا  محتــرم  خانواده هــای 
ــا ایــن تحلیل هــا و افــکار  کــه ب کننــد  را جمــع 
نادرســت، خــون عزیزانشــان پایمــال نشــود.

)9 (

دســت بردار  مــا  از  مــا،  کامــل  نابــودى  تــا 
نیســتند

گــر  ا کــه  اســت  حــدى  بــه   آمریــکا  خطــر 

نابــود  کنیــد،  غفلتــی  کوچک تریــن 
کمــر بــه نابــودى  می شــوید. هــر دو ابرقــدرت، 
از  بایــد  مــا  و  بســته اند  مســتضعف  ملــل 
کنیــم.)10(  مســتضعفین جهــان پشــتیبانی 
ــا  کمیــن نشســته اند و ت ــکا و شــوروى در  آمری
کاملتــان از شــما دســت بــر نخواهنــد  نابــودى 

داشــت.)11(

 مبــارزه با آمریــکاى جهان 
ً
وظیفــه مــا دقیقا

خوار
را  خــود  راه  ایــران  کــه  بدانــد  بایــد  جهــان 
کــرده اســت و تــا قطــع منافــع آمریــکاى  پیــدا 
کینه تــوز  دشــمن  ایــن  خــوار،  جهــان 
مبــارزه ای  آن  بــا  جهــان،  مســتضعفین 
آشــتی ناپذیر دارد و حــوادث ایــران نه تنهــا 
نخواهــد  عقــب  لحظــه ای  بــراى  را  مــا 
کــه ملــت مــا را در نابــودى منافع آن  نشــاند، 
کــرد. مــا مبــارزه ســخت  مصمم تــر خواهــد 
شــروع  آمریــکا  علیــه  را  خــود  بی امــان  و 
کرده ایــم و امیدواریــم فرزندانمــان بــا آزادى 
از زیــر یــوغ ســتمکاران، پرچــم توحیــد را در 
گــر دقیقــًا  جهــان بیفرازنــد. مــا یقیــن داریــم ا
آمریــکاى  بــا  مبــارزه  کــه  وظیفه مــان  بــه 
جنایتــکار اســت، ادامــه دهیــم، فرزندانمان 

چشــید.)12( خواهنــد  را  پیــروزى  شــهد 

لزوم فریاد همگانی »مرگ بر آمریکا«
که در دنیا اآلن هســتند  گر همه مســلمینی  ا
کــه قریــب یــک میلیــارد هســتند،)13( همــه از 
خانــه بیــرون بیاینــد، فریــاد بکننــد »مــرگ بــر 
آمریــکا« و »مــرگ بــر اســرائیل«، همیــن قــول 
بــراى آن هــا مــرگ مــی آورد.)14( مــا بــا فریــاد، 
کردیم. شــما خیال  محمدرضاخان را بیرون 
کردیــم؟ بــا فریــاد،  می کنیــد بــا تفنــگ بیــرون 
کبــر« بــر مغــز  کبــر«! این قــدر »اهلل ا بــا »اهلل ا
کــه خودشــان را باختنــد  کوبیــده شــد  این هــا 

کردنــد. از ایــن مملکــت رفتنــد. و فــرار 
ــد  ــان نکنن گم ــد،  ــاد بزنن ــد فری ــلمین بای مس

کــه فریــاد و شــعار فایــده ندارنــد. خیــر، شــعار 
گــر همــه فریــاد بزننــد. فریــاد  فایــده دارد، امــا ا
یــک  فریــاد  نیســت.  هیچ چیــز  تنهــا  مــِن 
نیســت.)15(  هیچ چیــز  شــهر  یــک  محلــه، 
ــم، بــه ســر این هــا  ــاد داری مــا بایــد هرچــه فری

بزنیــم.)16(

هرچه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید
بدانیــد شــما بــا یــک قدرتــی مواجــه هســتید 
گــر یــک غفلــت بشــود، مملکتتــان از بین  کــه ا
مــی رود. غفلــت نبایــد بکنید. غفلــت  نکردن 
کــه همــه قــوا، هرچــه فریــاد  بــه ایــن اســت 
ــکا( بکشــید، هرچــه تظاهــر  ــد، ســر )آمری داری
داریــد، بــر ضــد آن بکنیــد. هــر عملــی داریــد؛ 

کنیــد.)17( ــر ضــد( آن  عمــل مثبــت را، )ب

برخــاف  آمریــکا«؛  بــر  »مــرگ  فریــاد 
! ! ! ؟ م ســا ا

بــار الهــا! ملت مجاهد مــا در این برهــه زمان، 
بــا چــه حوادثــی و بــا چــه چهره هایــی مواجــه 
کــه حکومت هــای مســلمین  اســت؛ عصــرى 
گروهــی آن چنــان  آن چنان انــد و رســانه های 
کــه باطــل  و ابرقدرت هــا این چنیــن، عصــرى 
را به صــورت حــق بــه خــورد مــردم می دهنــد 
و جنایــات را به صــورت صلح طلبــی، عصــرى 
که دشــمنان اســام و مســلمین با ملت های 
کــه چنگیــز نکــرد و  مســتضعف، آن می کننــد 
کثــر حکومت هــای مســلمانان، در جنایاتــی  ا
کــه بــر ملت هــای خــود مــی رود، از جانیــان 
کــه فریــاد مــرگ  طرفــدارى می کننــد، عصــرى 
ــکا، برخــاف اســام تلقــی  ــر اســرائیل و آمری ب

می شــود!)18(

اعان برائت؛ مرحله اول مبارزه 
اعــان برائــت، مرحلــه اول مبــارزه و ادامــه آن 
مراحــل دیگــر، وظیفــه مــا اســت و در هــر عصــر 
و زمانــی، جلوه هــا و شــیوه ها و برنامه هــای 
کــه  ــد  ــد دی متناســب خــود را می طلبــد و بای

کفــر و  کــه ســران  در عصــرى هماننــد امــروز 
شــرک، همــه موجودیــت توحیــد را بــه خطــر 
انداخته انــد و تمامــی مظاهــر ملــی و فرهنگی 
و دینی و سیاســی ملت ها را بازیچه هوس ها 
کــرد؟)19( ــد، چــه بایــد  و شــهوت ها نموده ان

منشــور  ســاختن  علنــی   ســرآغاز  برائــت؛ 
مبــارزه 

ــارزه و  ــاق مب ــد میث ــت)20(، تجدی ــان برائ اع
تمریــن تشــکل مجاهدان بــراى ادامــه نبرد با 
کفــر و شــرک و بت پرســت ها اســت و بــه شــعار 
علنــی  ســرآغاز  کــه  نمی شــود  خاصــه  هــم 
ســازمان دهی  و  مبــارزه  منشــور   ســاختن 
ــر جنــود ابلیــس  جنــود خــداى تعالــی در براب
اولیــه  اصــول  از  و  اســت  ابلیــس  صفتــان  و 

توحیــد بــه  شــمار مــی رود.)21(

کامــل دشــمنان جهــان  مبــارزه تــا نابــودى 
خــوار

کامــل دشــمنان  مــا بــه یــارى خــدا تــا نابــودى 
در  جهــان  مســتضعف  ملت هــای  و  اســام 
برابــر آنــان، و به خصــوص در مقابــل آمریــکاى 
کــرد.)22( جهــان خــوار ایســتادگی خواهیــم 

کــه ملــت  آمریــکاى جهــان خــوار بایــد بدانــد 
کامــل منافعــش  عزیــز و خمینــی تــا نابــودى 
گذاشــت و تــا قطــع هــر  او را راحــت نخواهنــد 
دو دســت آن، بــه مبــارزه خدایــی خــود ادامــه 

خواهنــد داد.)23(
ــارزه  ــکا مب ــا آخــر عمــر، علیــه دولــت آمری مــا ت
ننشــانیم  به جایــش  را  آن  تــا  و  می کنیــم 
کوتــاه نکنیــم و بــه  و دســتش را از منطقــه 
تــا  نکنیــم  کمــک  آزادى  راه  مبــارزان  تمــام 
آن هــا را شکســت دهنــد و خــود مــردم ایــران 
گیرند، از پاى  سرنوشــت خویش را به دســت 
نمی نشــینیم.)24( دنیــا بایــد آمریــکا را از بین 
ببــرد و اال تــا این هــا هســتند، این مصیبت ها 
جــاى  یــک  نشــد،  اینجــا  هســت.  دنیــا  در 

دیگــر.)25(

29
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عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  روزانــه  نشــریه 



گوســت  آ  30( ســال1360  شــهریور  هشــتم 
بعدازظهــر.  ســه  حوالــی  ســاعت   ،)1981
صــدای انفجــار مهیبــی، تهرانی هــا را متحیــر 
بــود و  کشــور درگیــر جنــگ  اینکــه  بــا  کــرد. 
را  گوشــه ای  روز  هــر  صــدام،  هواپیماهــای 
هــدف قــرار می دادنــد، اما انفجار روز هشــتم، 
بــا همــه ی انفجارهــا فــرق می کــرد. دود در 
آســمان تهــران بلنــد شــد و مــردم، سراســیمه 
کانــون دود و آتــش ســرازیر شــدند.  به ســوی 
کــه منفجــر  ســاختمان نخســت وزیری بــود 

شــده بــود و در آتــش می ســوخت. 
»رجایــی  از  نگــران،  مــردم  پرســش  اولیــن 
رجایــی«  »محمدعلــی  بــود؛  باهنــر«  و 
باهنــر«  »محمدجــواد  و  رئیس جمهــور 
در  پیــش  روز   39 رجایــی،  نخســت وزیر. 
ریاســت  زودهنــگام  انتخابــات  جریــان 
را  ایرانی هــا  آرای  کثریــت  ا جمهــوری، 
ــید.  ــوری رس ــت جمه ــه ریاس ــرد و ب ک ــب  کس
از  بعــد  ایــران  رئیس جمهــور  دومیــن  او، 
»ابوالحســن بنی صــدر« بــود. بنی صــدر، پــس 
از رأی نماینــدگان پارلمــان  بــه عدم کفایــت 
اروپــا  بــه  گریختــه و  کشــور  از  سیاســی اش، 
رفتــه بــود. طرفــداران شــبه نظامی بنی صــدر 
در ســازمان مجاهدیــن خلــق )منافقیــن(، 
بعــد از عــزل او از ریاســت جمهــوری، رســمًا 
کــرده  بــا جمهــوری اســامی، اعــام جنــگ 
کوشــیدند تــا قــدرت را بــه  کشــتار،  و بــا تــرور و 
ــن  ــال 1360 )28 ژوئ ــر س ــد. 7 تی گیرن ــت  دس
گذاشــتن بمــب در ســاختمان  کار  1981( بــا 
»حــزب جمهــوری اســامی«، تعــداد زیــادی 
اســاتید  پارلمــان،  در   مــردم  نماینــدگان  از 
ــر  ــه »دکت ــی از جمل ــران انقاب دانشــگاه و رهب
کردنــد. دو  تــرور  ســید محمــد بهشــتی« را 
مــاه از آن عملیــات تروریســتی می گذشــت 
هــدف  نخســت وزیر،  و  رئیس جمهــور  کــه 
گرفتنــد. روز هشــتم شــهریور )30  تــرور قــرار 
کشــور  امنیــت  شــورای  جلســه  گوســت(،  آ
و  نخســت وزیر  رئیس جمهــور،  حضــور  بــا 
مقامــات دیگــر برگزار می شــد. یکــی از اعضای 
)منافقیــن(  خلــق  مجاهدیــن  ســازمان 
کــرده و دقایقــی بعــد،  بمبــی را وارد جلســه 
کینــه ی  ســاختمان را تــرک می کنــد تــا آتــش 
ضدانقــاب، ایــن بــار از دفتــر نخســت وزیری 

بلنــد شــود.

محمدعلــی رجایــی، در شــرایطی بــه ریاســت 
کــه پیــش از آن در منصــب  جمهــوری رســید 
قابل توجهــی  محبوبیــت  نخســت وزیری، 
در میــان مــردم بــه دســت آورده بــود. زندگــی 
کارآمــدی  ســاده، مشــی مردمــی، اقتــدار و 
رجایــی در پســت نخســت وزیری، حســادت 
رئیس جمهــوِر متمایل به غرب را برانگیخت 
ــه بدگویــی نخســت وزیرش  ــان ب ــا، زب ــا باره ت
کنــد.  بگشــاید و بکوشــد تــا او را از دولــت دور 
امــا، حمایــت مــردم و نماینــدگان مجلــس، 
گذاشــت. برخــاف  ایــن تــاش را نافرجــام 
در  زندگــی  ســالها  از  پــس  کــه  صــدر  بنــی 
بــه  انقــاب  پیــروزی  روزهــای   در  پاریــس، 
ایــران برگشــته بــود؛ رجایــی، از مبارزیــن و 
کــه بارهــا،  انقابیــون قدیمــی و ممتــازی بــود 
ســابقه ی بازداشــت، حبــس و شــکنجه را در 
زندان هــای رژیم شاهنشــاهی ایران داشــت. 
گرچــه معلــم بــود، بــا ارادت ویــژه و عشــق  او ا
کشــورش  رهایــی  بــرای  خمینــی  امــام  بــه 
وابســته ی  حکومــت  و  آمریــکا  ســلطه ی  از 
بــار در  تــاش می کــرد. نخســتین  پهلــوی، 
ک دستگیر  ســال 1342 )1963( توســط ساوا
و بازداشــت شــد. 50 روز در حبس ماند و بعد 

از آزادی، دوبــاره وارد میــدان مبــارزه شــد. 
شــد،  دســتگیر  کــه   )1974(  1353 ســال 
کشــید. در  آزادی اش بیــش از 4 ســال طــول 
این مدت، از هر راهی وارد شــدند تا او را وادار 
کننــد. نزدیک  بــه اعتــراف علیه دیگر مبارزان 
بیســت مــاه، در زنــدان انفــرادی، حبســش 
کردنــد. ایــن مــدت زنــدان انفــرادی، در مــورد 
افــراد نــادری از مبارزیــن اتفــاق افتــاده اســت. 
وقتــی ایــن حبــس انفــرادی مؤثــر نیفتــاد، بــه 
»کمیتــه مشــترک ضدخرابــکاری« منتقلــش 
کــرده و تحت شــدیدترین شــکنجه ها قــرارش 

دادنــد: 
کمیتــه را می گذرانــدم،  کــه مــن  »آن ســال 
ــام  ــت روز تم ــه بیس ک ــود  ــی ب  جهنم

ً
ــا واقع

هــم  را  مســئله ای  هیــچ  و  می زدنــد  مــرا 
عنــوان نمی کردنــد و فقــط اظهــار می کردنــد 
کــه »حــرف بــزن« یــا اینکــه روزهــا چندیــن 
ســاعت ســرم را بــه پنجه هایــم بــه حالــت 
کــه  اظهــار می کردنــد  و  رکــوع می بســتند 
درجــا بزنــم و اینکــه صلیــب می کشــیدند 
و می بســتند و آویــزان می کردنــد تــا اینکــه 

مــا هــم روزهــا و شــب ها  کنــم.  صحبــت 
کتــک می خوردیــم و 14 مــاه ایــن مســئله 

کشــید.« طــول 
ــی  ــن رجای ــر ت ــالها ب ــکنجه ها، س ــن ش ــار ای آث
باقــی بــود. او، ایــن آثار را به عنوان ســند زنده، 
بــا خــود بــه ســازمان ملــل بــرد و وقتــی در یکی 
از نشســت های حاشــیه ی جلسه ی شــورای 
امنیــت، بــا پرســش خبرنــگاران از وضعیــت 
ــرو شــد،  ــران روب گروگان هــای آمریکایــی در ای
کفــش و جورابــش را از پــا درآورده و روی میــز 

گفــت:  گذاشــت و 
»مــن چندیــن ســال در زندان هــای رژیــم 
کارتــر و آمریــکا بــودم.  شــاه معــدوم زندانــی 
کــه در زنــدان  آثــار شــکنجه و ســختی هایی 
بــر مــن روا شــد بعــد از چهــار ســال هنــوز بــر 
بدنــم نمایــان اســت... مــن دو ســال تمــام 
ــر پــای خــود  ــر را ب کارت ضربــات شــاق های 
کــه  کــردم و ایــن در حالــی اســت  احســاس 
مــا بــا گروگان هــا در جاسوســخانه، رفتــاری 

کامــًا انســانی داریــم.«
این ســفر، در مهرماه 1359 )ســپتامبر1980(، 
انجــام شــد. آن روزهــا، رجایــی نخســت وزیر 
بــود و به عنــوان نخســتین مقــام عالی رتبــه ی 
جمهــوری اســامی ایــران، در ســازمان ملــل 
کــرد. ســخنرانی  حاضــر شــده و ســخنرانی 
رجایــی، تحــت تأثیر حملــه ی ارتش عــراق به 
کوشــید تا پشــت  گرفت. او،  ک ایــران قــرار  خــا
کــرده و دســت  پــرده ی تجــاوز صــدام را افشــا 
آمریــکا و هم پیمانانــش را در ایــن تجــاوز، رو 
کنــد. رجایــی در نطقــش، هــم بشــارت داد 
کــرد و  بــه مظلومیــن جهــان، هــم دادخواهی 

هــم اعــام مبــارزه و مقاومــت:
»مــردم محــروم دنیــا و نیــز همــه کســانی که 
از شــرق و غــرب ســرخورده اند، بایــد بدانند 
بــرای  نــو  راهــی  مــا  اســامی  انقــاب  کــه 
همــه مســتضعفین جهان گشــوده اســت. 
انقــاب مــا اســتقال را بــا نیــروی ملــت بــه 
کاری  دســت آورده و بقــای آن را نیــز بــا فــدا
ــان و بی نیــازی از دیگــران تضمیــن  خــود آن
بــه تجربــه  کــرد. مــا معتقدیــم و  خواهــد 
دریافته ایــم آنچــه در جنگ سرنوشت ســاز 
جنگنــدگان  اعتقــاد  و  ایمــان  اســت 
می باشــد، نــه ســاح و مهمــات. و بــر ایــن 
کنــون بــا قاطعیــت اعــام  اســاس از هــم ا

ایــن جنــگ تحمیلــی،  کــه در  می داریــم 
ایمــان اســامی و انقابــی مــردم، برنــده 
کس های  واقعــی و اصلی خواهد بــود نه آوا
آمریکایــی و نــه توپولوف های روســی... ما 
بــه دنیــا ثابــت می کنیــم، بــدون اینکــه بــرای 
مبــارزه بــا اســتعمار غــرب به دامن اســتعمار 
شــرق پنــاه بریم، قادریــم روی پای خویش 
خــود  اســتقال  حفــظ  بــرای  و  بایســتیم 

ــم.« ــا را بپردازی ــترین به بیش
کــه چنیــن بی محابــا و جســورانه،  ایــن مــرد، 
در قلــب آمریــکا، از نقــش آمریــکا در تجــاوز بــه 
ــه  ک ــد، همــان اســت  ملت هــا ســخن می گوی

گفتــه بــود:  در جــای دیگــری 
گــر آمریــکا و همفکرانــش بــه مــا بگوینــد،  »ا
گنــدم بــه شــما بدهیــم،  کنیــد تــا  ســازش 
مــا یــک نــان را 36 میلیــون نفــری خواهیــم 
خــورد ولــی زیــر بــار ایــن ذلــت نخواهیــم 

رفــت.«
رئیس جمهــور 48 ســاله ی ایــران، در بیــان 
ایــن حرف هــا، تعــارف نداشــت. او، خــود، 
طعــم فقــر و نــداری را چشــیده بــود. پــدرش را 
در چهارســالگی از دســت داده و در نوجوانــی 
کار شــده بــود. دست فروشــی را هــم  وارد بــازار 
دســت فروش  نوجــوان  بــود.  کــرده  تجربــه 
آن ســالها، در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
کثریــت  گوســت 1981( بــا ا ســال 1360 )30 آ
ایرانــی،  رأی دهنــدگان  درصــدی   90
شــهریور  هشــتم  در  و  شــد  رئیس جمهــور 
شــهادت  بــه  و  شــد  تــرور   )1981(  1360
رســید. رجایــی در بیــن ایرانی هــا بــه خاطــر 
زندگــی بســیار ســاده و در تــراز اقشــار ضعیــف 
و همچنیــن روحیــه عدالت خــواه، مردمــی 
محبوبیتــی  ســتیزی اش  امپریالیســم  و 

دارد. فوق العــاده 
و  )روســا  رجایــی  رییس جمهــور  قاتــان 
خلــق(  مجاهدیــن  ســازمان  میلیشــیای 
کنــون آزادانــه در اروپــا زندگــی می کننــد  هم ا
پارلمان هــای  از  یکــی  در  چنــدی  از  هــر  و 
غربــی راجــع بــه حمایــت جمهــوری اســامی 
از تروریســم و لــزوم توجــه بــه حقــوق بشــر داد 
ســخن می دهنــد و سیاســتمداران آمریکایی 

کــف می زننــد. و اروپایــی برایشــان 
 

زندانِی آمریکا؛ رئیس جمهوِر ایران
درباره ی محمدعلی رجایی، دومین رئیس جمهور ایران

ایران و آمریکا
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کارگاه های آموزشی

ماحظاتاساتیدساعتروزموضوع 

شرکت برای عموم آزاد است.حسین زندباف15 الی 17چهارشنبه 9دیساختار تدوین

شرکت برای عموم آزاد است.محسن اسام زاده15 الی 17پنجشنبه 10 دیمستندسازی جستجوگر

شرکت برای عموم آزاد است.بهروز افخمی15 الی 17دوشنبه 14 دیدوران دیجیتال

شرکت برای عموم آزاد است.هادی محمدیان15 الی 17سه شنبه 15 دیآشنایی با فرآیند تولید انیمیشن حرفه ای

شرکت برای عموم آزاد است.ابوالقاسم طالبی15 الی 17چهارشنبه 16 دیبازیگردانی در سینما

میزگرد
کلهر15 الی 17جمعه 11 دیمیزدگرد آسیب شناسی آموزش سینما دکتر مهدی 

دکتر حمید دهقان پور

شرکت برای عموم آزاد است.

نشست های هنر-واقعیت
سوژه های فیلمسازی

کشورهای مختلف« »نفوذ استکبار در 

16 الی شنبه 12 دی
17:15

مهدی صفری

)سفیر سابق ایران در چین(

شرکت برای عموم آزاد است.

سوژه های فیلمسازی

آمریکای التین و ونزوئا

16 الی یکشنبه 13 دی
17:15

احمد سبحانی

)سفیر سابق ایران در ونزوئا(

شرکت برای عموم آزاد است.

سخنرانی های ویژه )مباحث نظری درخصوص سینمای انقالب اسالمی(
شرکت برای عموم آزاد است.18 الی 19:30چهارشنبه 9 دیاستاد حسن رحیم پور ازغدی

شرکت برای عموم آزاد است.18 الی 19:30پنجشنبه 10 دیحجت االسام علیرضا پناهیان

شرکت برای عموم آزاد است.18 الی 19:30شنبه 12 دیدکتر حسن عباسی

فهرست برنامه های جنبی 
اکران های مرکزی ششمین دوره 

 جشنواره مردمی فیلم عمار
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