
نمی تــوان از هنرمنــدی کــه انقالبــی زیســت نکــرده، درد مــردم را بــه صــورت واقعــی و 
عینــی نچشــیده، بــرای پیگیری مســایل انقــالب شــبی را بیخوابی نکشــیده، انتظــار تولید 

هنــر انقالبــی مدنظــر امــام را نبایــد داشــت .

شــرط اصلــی ورود تأثیرگــذار افــراد متدیــن و انقالبــی بــه عرصــه 
ســینما و تأثیــر نپذیرفتــن از فضــای آن مصونیــت ســازی  اســت و 
تنهــا راه مصــون ســازی نیــز ارتبــاط مســتمر بــا خــدا، بجــا آوردن 
نوافــل و تضــرع بــه درگاه الهــی اســت، همانگونــه که عمــار اینگونه 
خــود را مصــون و تزلــزل ناپذیــر کــرده بــود. کســانی کــه امــروز 
مشــغول کار و فعالیــت در عرصــه فیلم هــای با مضامیــن انقالبی و 

دفــاع مقــدس هســتند واقعــا در حــال جهاد هســتند.

 ســینما یــك دســتگاه آموزشــي اســت. بایــد دســتگاه هــا را بــه 
طــور مســالمت، بــه طــور صحیــح، بــه طــور ســلیم اداره کــرد.

هنر انقالبی ...

ورود به عرصه سینما...

اداره سینما به شكل سلیم و صحیح...
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»ســینمای ایــران«، البتــه اگــر بــه 
تســامح بــه وجــود چیــزی بــه ایــن اســم 
قایــل باشــیم، شــکل گرفتــه در همــان 
بســتر بیمــاری اســت کــه روشــنفکری 
و دانشــگاه درون آن شــکل گرفتــه اســت. 
لــذا همپــای ایــن محیط هــا نــگاه خــاّص 
روشــنفکری بــه مــردم و جامعه ایــران در 
ســینمای مــا نیــز نمــود یافت. مشــخصاً 
ــوع در  ــن موض ــران« ای ــینمای ای در »س
ــان داد: ــود را نش ــی خ ــای مختلف عرصه ه

ــت،  ــوه پرداخ ــات و نح - موضوع
و  مســایل  بــه  بی توجــه 
ــوع  ــن موض ــی: ای ــوژه های داخل س
ــردم  ــای م ــه دغدغه ه ــی ب ــا بی توجه ب
ایــران و مقاومــت و ایثــار آنــان قبل و بعد 
از پیــروزی انقــالب و در برابــر  بحران هــا 
و فشــارهای پیــش آمــده بــرای کشــور 
ــات  ــر از موضوع ــا سراس ــه آنه ــه هم ک
جــذاب اســت، نظیــر پاک ســازی نظــام 
طاغــوت، مبــارزه بــا آمریــکا، اشــغال النه 
جاسوســی، جهاد ســازندگی، تحریــم 
اقتصــادی، حملــه نظامــی، جنــگ نــرم، 
مقاومــت هســته ای و... و همچنیــن 
ــی  ــی زندگ ــای اصل ــایل و دغدغه ه مس

ــه اســت. مــردم نمــود یافت
ــه موضوعــات و مســایل  ــگاه ب - ن
مــردم  دغدغه هــای  و  کشــور 
ــه و  ــر ناهمدالن ــالب از منظ و انق
ــر  ــی نظی ــه در قالب های ــه: ک مغرضان
تحقیــر مــردم ایــران و ســنت های 
ــتن  ــرافی داش ــگاه اش ــان، ن ــنه آن حس
ــل و  ــام، اُّم ــان نظ ــردم و موافق ــه م ب
زشــت و ســیاه نشــان دادن جامعــه 
ــن  ــان دادن متدینی ــاکار نش ــران، ری ای
ــا  ــورد ب ــالب، برخ ــا انق ــکاران ب و هم
ــه  ــش ب ــرد خوی ــا رویک ــن ب معترضی
بزرگ نمایــی  فشــار،  گــروه  مثابــه 
در  موجــود  معضــالت  و  مشــکالت 
ــا و  ــن خــط تعلیق ه ــه و همچنی جامع
پی رنگ هــای تیــره در تمامــی ایــن 

فیلم هــا قابــل ردیابــی اســت.

اقشــار  دغدغه هــای  طــرح   -
ــایل  ــنفكران و مس ــه و روش مرّف
ــده آل  ــپ ای ــه تی ــه مثاب ــا ب آنه
ــر  ــه عــالوه ب ــه: ک ــود در جامع موج
ــد  ــه دی ــا و زاوی ــگاه دغدغه ه ــرح و ن ط
ــه صــورت  ــه مســایل، ب ــا نســبت ب آنه
ویــژه در طــرح مســایل و نگاه هــای آنهــا 
ــب  ــت و تخری ــل خیان ــواردی مث در م
اجبــاری،  حجــاب  خانــواده،  نظــام 
ــران، درک  ــه ای ــدن جامع ــو نامی دروغگ
نشــدن از جانــب دولــت و جامعــه 
ــگاه  ــه ن ــیطره دادن ب ــری س و...، پیگی
مدرنیســتی و پُســت مدرن، نمــود یافته 
اســت.تخریب مشــروعیت نظام سیاسی 
و بزرگ نمایــی ممنوعیت هــای طبیعــی 
هــر نظــام سیاســی دربــاره جامعــه ایران 
بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در 
قالــب طــرح نــگاه غیرانســانی و وجــود 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــود آزادی ک سانســور و نب
ــرای  ــع اج ــب موان ــم در قال ــود فیل خ
ــژه  ــه وی ــود و ب ــش داده می ش کار نمای
ناظــر بــه فضــای ســینما و هنر و رســانه 
و تعریــف ارایــه کــردن از آنــان بــه مثابه 
خــار در گلــوی حکومت و راز زدا نســبت 
ــران. ایــن مســأله  ــت ای ــن و دول ــه دی ب
ــای  ــه در فیلم ه ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
ــی  ــد، ول ــتباه می کن ــرد اش ــی ف خارج
در فیلم هــای ایرانــی ایــن سیســتم 
ــم  ــد ماکزیم ــتباه می کن ــه اش اســت ک
ــه در  ــم هســتند ک ــی ه ــای خوب آدم ه
ــه دور از چشــم  ــا ب ــد ی ــت ناموفقن نهای
سیســتم، کار را بــه ســامان می رســانند. 
ــروعیت زدایی  ــری مش ــن پیگی همچنی
جهان بینــی،  تخریــب  و  سیســتم 
ارزش هــا، هنجارهــا و نمادهــای دینــی 
و بومــی بــه بهانــه ســینمای اجتماعــی 
و بــه کارگیــری ســینمای اجتماعــی بــه 
مثابــه ســینمای سیاســی ضمــن طــرح 
عــدم امــکان شــکل گیری ســینمای 
سیاســی )بــا تعریــف چالشــگر بــا نظــم 

ــور. ــور( در کش ــود در کش موج
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- هجمــه بــه تاریــخ انقــالب و نمایــش 
وضعیــت تیــره از جامعــه و دولــت ایــران
- نــگاه جشــنواره ای مــردم و جامعه گریز 
ــات و  ــردن موضوع ــم ک ــتن و تنظی داش
پرداخــت بــر اســاس خواهش و خواســت 

جشــنواره های خارجــی.
ــرای  ــر ب ــر و هن ــرای هن ــر ب ــگاه هن - ن
اهــداف نظــام و مــردم و دین ســتیز 
قالــب موضوعاتــی مثــل  بــودن در 
بــه  دغدغه هــای بخــش نخبگانــی، 
چالــش کشــیدن قــدرت و تابوهــا و 
برچســب زدن بــه هــر کار مخالــف 
ــا عناویــن ایدئولوژیــك،  ایــن رویکــرد ب
خدمــت،  در  سفارشــی،  حکومتــی، 
ــا  ــف ب ــی، مخال ــی و تبلیغ پروپاگاندای
شفاف ســازی، تأویــل محافظه کارانــه 
)در  اســطورهای  توجیه کننــده،  و 
ــی  ــن عنوان ــیاری از ای ــه بس ــی ک حال
ــه چــون  ــردد ک ــا برمی گ ــه خــود آنه ب
میخواســتند  و  نداشــت هاند  قبــول 
سفارشــی  کار  کننــد،  مخالفــت 
کرده انــد.( در ایــن نــگاه فیلم هایــی 
مثــل »آژانــس شیشــه ای«، فیلمــی 
ــم  ــه غریب ــوان و نن ــرف، روضه خ پُرح
بازی، احساســی، شعاری، ســانتی مانتال 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــود. )ب ــده می ش نامی
بــه پرونــده ســینمای سیاســی نشــریه 
ــروز  ــه به ــداری« و مصاحب ــیم بی »نس

ــرد.( ــاره ک ــوان اش ــی میت افخم
ــه  ــتن هم ــن داش ــی: ضم - مظلوم نمای
ــای درک نشــدن، ســخت  ــات، ادع امکان
ــا، سیاســی  ــردن نهاده ــودن راضــی ک ب
بــودن مســئوالن و عــدم فرهنگــی 
ــت  ــودن )و طــرح ضــرورت عــدم دخال ب
جاکمیــت و عمــل بــه مثابــه یــك دولت 
لیبــرال کــه صرفــاً بایــد زیرســاخت های 
ســینما را فراهــم کنــد و کاری بــه محتوا 
نداشــته باشــد( و  طرح عاملیت ســاختار 
سیاســی کشــور در شــکل نگرفتن جدی 
ــینمای  ــژه س ــورت وی ــه ص ــنما و ب س
سیاســی و عــدم امکان رشــد و همچنین 

ــوب. ــازی خ ــودن فیلم س ــی ب شانس
- بازتولیــد فرهنــگ عاّمه بــه مثابه معیار 
ــر از آن  فرهنــگ عمومــی و حتــی جلوت
تغییــر فرهنــگ عمومی و ســبك زندگی 

بــا مــدل معیــار ارایــه شــده در آن.
- قلــب ماهیــت پدیده هایــی مثــل 
انقــالب و جنــگ در کارهــای سفارشــی 
خــود: ایــن کارها کــه تنها بــرای پذیرش 
از جانــب مدیریــت فرهنگــی کشــور بــا 
ظاهــری تبلیغــی ســاخته می شــود، بــه 
ــب ماهیــت ســرمایه های  ــه قل ــی ب نوع
ــردازد.  ــور می پ ــی کش ــی و هویت تاریخ
بــه صــورت نمونــه در کارهــای مربــوط 
بــه رژیــم شاهنشــاهی بــه صــورت 
صــرف بــه روی مبــارزه بــا رژیــم 
ــه نحــوی یکســان پنداری  ــه و ب پرداخت
رژیــم شــاه و جمهــوری اســالمی و 
امنیتــی  دســتگاه های  بــا  ســاواک 
جمهــوری اســالمی و مقابلــه بــا آن و در 
جنــگ بــا رویکــردی نوســتالوژیك کــه 
ــا نــگاه انســانی آمیختــه  جدیــداً هــم ب

شــده اســت، می پــردازد.
از  گذشــته  مصــرف:  در  مشــکل   -
مســایل مربــوط بــه تولیــد ایــن جریــان 
بــه دلیــل مضامیــن و نــوع نــگاه خــود 
ــه روســت. ــدم مصــرف رو ب ــا مشــکل ع ب

   مدیریــت فرهنگــی آن گونــه کــه 
ــد ــل می کن عم

ــا  ــگاه ب ــن ن ــه: ای ــگاه محافظه کاران - ن
نگاهــی حّداقلــی بــه داشــته های داخلی 
ــب،  ــته های رقی ــه داش ــری ب و حّداکث
ــدم  ــظ وضــع موجــود، ع ــر حف ــه فک ب
درگیر شــدن بــا جبهــه رقیــب و غربــال 
و گزینــش صــرف آثــار کمتــر درگیــر با 
ســرمایه های بومــی و دینــی اســت کــه 
موجــب شــده نرمش هــا و  فرصت هــای 
ــرار  ــل از ق ــه مقاب ــرای جبه بســیاری ب
دادن امکانــات تــا حتــی قــراردادن 
آنهــا در بخش هــای مختلــف مدیریــت 
فرهنگــی مدنظــر و مــورد پیگیــری در 
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ــرار گیــرد. عرصــه عمــل ق
- شــرمندگی  از  پرداختن بــه دغدغه های 
ــرگرمیزده  ــگاه س ــالب و  ن ــردم و انق م
و تحمیــق محــور: بــر ایــن اســاس 
تنهــا هــدف ســرگرم کــردن و تحمیــق 
مخاطــب اســت و بــه بهانــه عــدم وجــود 
ــرای  ــگاه زرد ب ظرفیــت مقابلــه صرفــاً ن
ــرد. ــرار می گی ــر ق ــب مدنظ ــذب مخاط ج
ــازی  ــی، استعارهس ــای سفارش - کاره
ــعاری: و  ــای ش ــازی  و کاره و نشانهس
دلخــوش کــردن بــه بعضــی مــوارد مثل 
گذاشــتن آدم نمازخــوان یــا ســابقه 
ــورد خــوب  ــد م ــن چن ــا گفت جنــگ ی
ــه آثارمخــرب  ــرای وی و بی توجهــی ب ب

ــل. ــدان جبهــه مقاب هنرمن
- نبود نظام اولویت بندی صحیح

بــه  بی توجهــی  و  تهدیدمحــوری   -
انقــالب جبهــه  فرصت هــای 

شــناخت  و  وجــود  عــدم  بهانــه   -
انقالبــی و  متعهــد  هنرمنــدان 

و  مردمــی  رایــج  جریــان   
می کنــد؟ چــه  حزب اللهــی 
ــانه ها و  ــرف رس ــا مص ــردن ب ــر ک - قه
ســینما و هنــر بــه واســطه فضــای غالب 

تولیدات
ــه بعضــی  - اعتراضــات خــام نســبت ب
نمادهــا و پـُـر کــردن پــازل روشــنفکران: 
نســبت  ُسســت  بعضــاً  نگاه هــای 
ــدن  ــر و مان ــه هن ــای عرص ــه نیازه ب
یك ســری  ســطح  در  اعتراضــات 
نمادهــای ناظــر بــه حجــاب که پیــش از 
ایــن در یادداشــت »مــن مــادر هســتم« 
ــان  ــواده و جامعه ت ــل خان ــن قات ــا »م ی
ــاره  ــی از آن اش ــه بخش های هســتم!« ب

شــد.
تهدیدمحوری و ســرگرم شــدن به موارد 
فرصت هــای  از  غفلــت  و  بی اولویــت 
ــش از  ــه پی ــالب ک ــه انق ــی جبه ایجاب
ایــن در اولویت هــای مبارزه و آدرســهای 
غلــط، کــه یادداشــت »شــاهین نجفــی 

و آیــا فراماسونرشناســی و فرقهشناســی 
اولویــت ماســت؟« بــه بخشــی معضالت 

حاصــل از آن اشــاره شــد.
ــای  ــا کاره ــك ی ــراغ تکنی ــن س - رفت
فتنــه،  ســال  از  بعــد  کلیشــه ای: 
بچه هــای  از  زیــادی  جمع هــای 
احســاس  انقالبــی  و  حزب اللهــی  
ــا  ــادی ب ــای زی ــد. جمع ه ــف کردن ضع
ــدم  ــاز ع ــه نی ــخگویی ب ــت پاس محوری
بــودن  قــرارگاه  و  جبهــه  و  شــبکه 
انقــالب و عــدم حضــور در  جبهــه 
فضــای فرهنــگ و هنــر شــکل گرفــت، 
ــن  ــد. ای ــدا ش ــادی پی ــای زی رویش ه
ظرفیــت جدید بــرای انقــالب، خطرهای 
زیــادی را نیــز بــه همــراه داشــت. نســل 
ــك  ــرگرم تکنی ــه س ــدی ک دغدغه من
اســت  تشکیالت ســازی  و  روش  و 
)مستندســازی و بحــران قالــب و محتــوا 
یــا  و  دانشــجویی(  حرکت هــای  در 
بی توجــه بــه محتواســت، یــا اگــر 
ــه خطــوط  توجــه هــم دارد بی توجــه ب
اصلــی قابــل و واجــب پیگیــری اســت، 
محتواهــای رقیــب و بعضــاً معــارض 
انقــالب جــای محتواهــای معیــار را 
گرفتــه اســت. بــه صــورت نمونــه، ده هــا 
کالس و شــبکه اجتماعــی و گــروه 
مستندســاز و... شــکل گرفتــه، ولــی 
ــد. از  ــل دارن ــا معض ــه در همین ج هم
ــی  ــال فرهنگ ــلی فع ــر نس ــوی دیگ س
ــیده  ــالب را نکش ــه درد انق ــم ک را داری
اســت، ممکــن اســت بــا دغدغــه انقالبی 
وارد ایــن عرصــه هــم شــده باشــند، امــا 
چــون ایــن مســأله را وجــدان نکــرده و 
ــد، در عمــل محصــول  ــی نکرده ان زندگ
آنهــا نیــز توانایــی انتقــال این مفهــوم را 

ــدارد. ن
ــاد  ــت از جه ــدن و غفل ــی ش - سیاس
فرهنگــی یــا رفتــن ســراغ آدرس هــای 
غلــط و کارهــای زیرســاختی بی ارتبــاط 
ــا نیازهــای انقــالب: ایــن آســیب کــه  ب
ــد خــورده  ــه کلی ــد از فتن ــژه بع ــه وی ب
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اســت، و بــه تبــع فضــای ســال فتنــه بــا 
فرامــوش شــدن کارهــای فرهنگــی و یــا 
محــدود شــدن آنهــا بــه کارهــای جنگ 
نرمــی تهدیدمحــور و آدرس هــای غلــط 
مثــل دشمن شناســی افراطــی و افتــادن 
در دام بحث هــای انتزاعــی تکامل یافتــه 
اســت، زنــگ خطــری جــدی بــه شــمار 

می آیــد.

   جایــگاه مــا، ســینمای مردمــی و 
جشــنواره عمار

از ایــن منظــر مــا محتاجیــم بــه اینکــه 
یــك تغییــر اساســی در تولیــد، توزیــع 
و مصــرف صــورت بگیــرد کــه جشــنواره 
عمــار پیشــرو، ُمبّشــر ایــن تغییــر اســت.

الف( مسایل کلی
جــای  بــه  بایــد  فرصت محــوری:   -
ــناخت  ــه ش ــرف، ب ــدن ص ــرگرم ش س
ــا تهدیدهــا بــه فکــر زایــش  و مقابلــه ب
فرصت هــا و اســتفاده از فرصت هــای 
ــرف  ــع و مص ــد و توزی ــالب در تولی انق
بــود. از دســت گذاشــتن بــر ســرمایه ها 
ــا توزیــع محصــوالت و  در موضوعــات ت
ــه  ــت ک ــی اس ــا گام مهم ــرف آنه مص

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م بای
مهمتریــن  از  مشــارکت محوری:   -
عناصــر در تربیــت سیاســی و مهمترین 
تجربیــات انقــالب اســالمی، ایجــاد 
فرصــت مشــارکت مســتقیم اســت. 
ــم  ــرف، ه ــم در مص ــارکت ه ــن مش ای
ــد.  ــود می یاب ــد نم ــم تولی ــع ه در توزی
ــه نحــوی  ــه ای کــه هــر قشــری ب تجرب
می توانــد درگیــر آن شــود، و ماننــد 
اردوی جهــادی و راهیــان نــور بــرای هر 
محیــط و منطقــه ای قابــل اجــرا، پیــاده 
شــدن و نمونه ســازی اســت؛ یعنــی هــر 
ــن  ــد دوربی ــا می توان ــر ج ــس در ه ک
بــه دســت بگیــرد، یــا محیــط مســجد 
و مدرســه و نانوایــی و اتوبــوس و... را 
مهیــای اکــران کنــد، یــا خــود بــه مثابه 
مصرف کننــده و مخاطــب فعــال وارد 

شــود، و حتــی چرخــه تولیــد و توزیــع 
را هدایــت کنــد و مخاطب محــوری 
و مشــارکت او هــادی قــرار بگیــرد.

ــرودهای  ــل س ــر مث ــی دیگ )تجربه های
انقالبــی همیــن را بازتولیــد کرده انــد.(

و  ظرفیت هــا  و  چهره هــا  معرفــی   -
احســاس هویــت دادن بــه آنهــا در 
پاســخ مدیریــت فرهنگــی کــه از عــدم 
وجــود ظرفیــت در جبهــه انقــالب 

می گوینــد. ســخن 
- عدالــت رســانه ای در ســه حــوزه تولید 
ــران(،  ــا، تولیدگ ــات و رویکرده )موضوع

توزیــع و مصــرف.
ــی  ــایل تفیكیك ــی مس ب( بعض
ــرف ــع و مص ــد و توزی ــه تولی چرخ

حوزه تولید:
- بــاز گردانــدن موضــوع و ســوژه ها بــه 
مســایل و دغدغه هــای مــردم و انقــالب 
و مســایل جامعــه ایــران و امت اســالمی 
ــا و  ــن اولویت ه ــر گرفت ــن در نظ ضم
فوریت هــا بــر ایــن مبنــا مــواردی 
مثــل اقتصــاد مقاومتــی، مقاومــت و 
پیشــرفت، عــزت ملــی، ســبك زندگــی، 
عدالت خواهــی ســاختاری، جمهوریــت و 
نقــش مــردم، نقد لیبــرال ســرمایه داری، 
ــی  ــاری زندگ ــایل ج ــکالت و مس مش
مــردم و... جــزو مــواردی اســت کــه باید 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــا  ــات ب ــایل و موضوع ــی مس - بازخوان
ــایل  ــه مس ــوف ب ــی معط ــگاه انقالب ن
ــه  ــواردی ک ــیاری از م ــالب: بس روز انق
تاکنــون مــورد توجــه بــوده نیــز احتیاج 
ــت دارد.  ــرد در پرداخ ــر رویک ــه تغیی ب
ــی  ــگ کاف ــتالوژی جن ــگ، نوس در جن
ــد در  ــت بای ــه هس ــی ک ــت، جنگ نیس
ــد،  ــداوم بیاب ــود ت ــه ب ــی ک ــار جنگ کن
جنگــی کــه امــام بعــد از پایــان جنــگ 
شــروع آن را اعــالم کــرده بــود و میتوان 
ریشــه های آن را از دل دوران جنــگ 
ــرف  ــان دادن ص ــالً  نش ــا مث ــت. ی یاف
بدبختی هــای جانبــازان الزم اســت، امــا 
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ــت  ــه مقاوم ــد روحی ــی نیســت. بای کاف
ــاًل  ــا مث ــرد. ی ــد ک ــل آن بازتولی را ذی
ــاره انقــالب، نشــان دادن ظلم هــای  درب
رژیــم شــاه و امــکان مبــارزه علیــه آن، 
ــرای  ــژه ب ــه وی گرچــه کاری ضــروری ب
ــا  ــت، ام ــالب اس ــن انق ــای آغازی دهه ه
کافــی نیســت و حتــی در فضــای وقایــع 
بعــد از فتنــه ۸۸ و فتنه شــام )ســوریه و 
لبنــان( و مــوج جدیــد تبلیغاتی دشــمن 
میتوانــد اثــر وارونــه داشــته باشــد، اینجا 
ــاوت دو  ــگاه تف ــرح ن ــم ط ــأله مه مس
ــالب  ــکل گرفته انق ــی ش ــالم و مبان اس
ــام در  ــه ام ــری ک اســالمی اســت. تعبی
ــالب  ــز اســناد انق ــام تشــکیل »مرک پی
اســالمی« و بعدتــر در منشــور روحانیت 
ــالب  ــت انق ــاره ماهی ــه درب و وصیت نام
اســالمی و تبایــن آن بــا نگاه هــای 
پوســته محور نســبت بــه ماهیــت دیــن 

ــد. ــاره می کن ــه آن اش ب
ــد  ــدل نق ــه م ــگاه نســبت ب ــر ن - تغیی
ــی  ــد درون گفتمان ــی: نق درون گفتمان
یــك ُغــر زدن صــرِف بیتوجــه بــه 
شــرایط زمــان و مــکان و اقدامــات 
دشــمن و... نیســت. در ایــن مــدل 
ــرد  ــورت میگی ــالح ص ــرای اص ــد ب نق
ــا  ــد در دله ــور امی ــردن ن ــن ک و روش
صــورت میگیــرد. مشــکالت در تفکــرات 
معیــوب، عملکردهــای ناکارآمــد، افــراد 
ــفته جســتجو  ــامانههای آش ــق، س ناالی
میشــود و تــالش میشــود نقــش عناصر 
ــا،  ــن )نادانی ه ــت و ِکرخــت و خائ ِخرف
ــه شــود  ــا و نخواســتن ها( یافت ناتوانی ه
از همــه دســت دشــمن  و مهم تــر 
ــه  ــی ب ــار ضعفهــای داخل خارجــی و آث
ــه مشــاهده شــود، در  صــورت واقع بینان
نهایــت ایــن نقــد مشــروعیت سیســتم 
ــرای  ــی را ب ــد و گام های ــش ده را افزای

ــت درآورد. ــه حرک ــالح ب اص
 حوزه تولیدگران:

یــك. آشــنایی بــا مســایل اصلــی مــردم 
و انقــالب و درک چارچــوب مفهومــی و 

تحلیلــی انقــالب اســالمی.
دو. ســبك زندگــی انقالبی: نمی تــوان از 
هنرمنــدی کــه انقالبــی زیســت نکــرده، 
درد مــردم را بــه صــورت واقعــی و عینی 
نچشــیده، بــرای پیگیــری مســایل 
ــیده،  ــی نکش ــبی را بیخواب ــالب ش انق
انتظــار تولیــد هنــر انقالبی مدنظــر امام 
را نبایــد داشــت کــه صفاتــی این گونــه 
ــالم  ــده اس ــد: »صیقل دهن ــته باش داش
نــاب محمــدی )اســالم فقــرای دردمند، 
تاریــِخ  تازیانه خــوردگاِن  پابرهنــگان، 
تلــخ و شــرم آور محرومیت هــا، کوبنــده 
کمونیســم  و  مــدرن  ســرمایه داری 
اســالم  نابودکننــده  و  خون آشــام( 
آمریکایــی )اســالم رفــاه و تجمــل، 
التقــاط، ســازش و فرومایگــی، مرفهــان 
ــور و  ــاط ک ــده نق ــی درد(، نشــان دهن ب
ُمبهــم معضــالت اجتماعــی، اقتصــادی، 
نظامــی، ترســیِم روشــن  سیاســی، 
عدالــت و شــرافت و انصــاف، و تجســیم 
تلخکامــی گرســنگاِن مغضوِب قــدرت و 
پــول، تصویــر زالوصفتــان لذت برنــده از 
مکیــدن خون فرهنــگ اصیل اســالمی، 
ــده راه  ــا، آموزن ــت و صف ــگ عدال فرهن
ــا جهانخــواران شــرق و غــرب،  ســتیز ب
ــر  ــکا و شــوروی، ب ــان آمری و در رأس آن
ــت  ــئولیت و امان ــار مس ــن کوله ب گرفت
ــکا  ــدون ات ــت ب ــدان مل ــات جاوی حی
ــوب  ــا در چهارچ ــا و تنه ــر، تنه ــه غی ب
مکتــب«  نمی تــوان پــای شــومینه 
نشســت، »بینوایــان« ویکتــور هوگــو را 
ــی کــه پشــت در  ــرای فقرای ــد و ب خوان
خانــه در ســرما یــخ می زننــد گریســت 
ــا  ــرای آنه ــه ب ــه گری ــران را ب ــا دیگ ی
دعــوت کــرد.  تحــول انفســی و آفاقــی 
هنرمنــد پشــت دوربیــن مســأله ای بــود 
کــه ســید مرتضــی آوینــی متأخــر، بعد 
از ســاخت »روایــت فتــح« در نُســخ 
اندیشــههای گذشــته خویــش در نفــی 
اســاس ســینما و هنــر و تکنولــوژی 

ــت. ــت گذاش ــدرن روی آن دس م

7
از تهدیدهای سینامی ایران

 تا فرصت های جشنواره عامر
محمد صادق شهبازی



ــا  ــای ب ــم ه ــه فیل ــت در عرص ــغول کار و فعالی ــروز مش ــه ام ــانی ک کس
مضامیــن انقالبــی و دفــاع مقــدس هســتند واقعــا در حــال جهــاد هســتند.
 در دیدار جمعی از مسئوالن و دست اندرکاران جشنواره مردمی فیلم عمار91/12/01


