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اهميت »اصالت در ساختار« زماني خودنمايي مي كند كه نيم نگاهي به 
آنچه »ساختارهاي عاريتي« بر سر ما آورده است، بيندازيم. باليي كه در 
اواخر دوره قاجار بر سر جريان ضد اســتبداد نازل شد مستقيماً مربوط 
به پذيرش يك ســاختار عاريتي با عنوان »مشروطه« بود و كاله بزرگ 
زماني بر سرملت ما رفت كه در باغ سفارت دولت فخيمه، »عدالت خانه 
خواهان« تبديل شدند به »مشروطه خواهان«. از اين نمونه ها در تاريخ 
معاصر ما فراوان است و اصاًل مهم ترين شكل نفوذ جريان سلطه جهاني 

از طريق نفوذ دادن »ساختارهاي مطلوب« در حوزه هاي مختلف حاصل 
شده است. 

و اينك، پس از گذشت بيش از 40ســال از پيروزي انقالب، بزرگ ترين 
مشكالت پيش ِ روي انقالب از ناحيه برخي ســاختارهاي عاريتي رقم 
مي خورد كه نمونه واضح آن را در صداوسيما، سينما و نيز نظام آموزشي 
كشور مي توان مشــاهده كرد. ســاختارهايي كه يا به جامانده از دوران 
پهلوي است يا شــاهكار مديران غرب زده اي اســت كه تصور مي كنند، 
مطمئن ترين راه؛ استفاده از ساختارهاي تعريف شده و استاندارد جهاني 
اســت. يا مديران مرعوب و خوش خيالي كه گمان مي كنند مي شود هر 
قالبي را به عاريه گرفت و بعد، محتواي مطلوب خود را در آن ريخت و اين 

است حال واحوال ما. 
»جشــنواره عمار«، بزرگ ترين كار را در مرحله طراحي ســاختار خود 

برداشت. مديراني پيدا شدند كه خواستند بر مبناي اهداف مشخصي كه 
دارند و شرايط و بستر موجود، ســاختاري را تعريف كنند كه بتواند آنها 

را به هدف برساند. 
ســاختاري كه اصرار نداشتند شبيه ســاختار متداول و مثاًل استاندارد 
برپايي جشــنواره هاي هنري باشــد. آنها در اولويت بندي موضوعات 
موردنظر، نوع مخاطب، نوع عرضه آثار به مخاطب، طيف هنرمنداني كه 
بايد مورد حمايت قرار گيرند و بسياري انتخاب هاي مهم ديگر شجاعانه 
و مستقل عمل كردند و حاصل آن شد جشنواره اي با يك ساختار اصيل. 
شايد مزيت مهم جشنواره عمار بر بسياري جشنواره هاي ريز و درشت 
فرهنگي هنري و نيز راز موفقيت اين حركت بزرگ مردمي همين باشد: 

»اصالت در ساختار.«
* كارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون

جواد اردكاني* یادداشت 

 نمونه اي 
از اصالت در ساختار

ســينماي ايران پس از  انقالب اسالمي با اندك بیژن نوباوه* یادداشت 
تغييراتي بــه كار خود ادامه داد و به محلي بــراي تاخت و تازهاي 
سياسي در دولت هاي مختلف و پياده سازي تئوري هاي غربي در 
ايران تبديل شد، فضاي رسانه و جشنواره اي حاكم بر كشور در اين 
سال ها، فيلم هايي را مورد توجه و تقدير قرار مي داد كه متأسفانه 
آن گونه كه بايد و شايد هم راستا با اهداف و آرمان هاي انقالب 57 
نبود و بچه مسلمان هايي هم كه وارد اين عرصه مي شدند يا تحويل 

گرفته نمي شدند يا سرخورده كنار مي كشيدند. 
پس از اين جريانات شــاهد اقــدام بنيادين و اساســي در جهت 
تغيير زمين بازي بوديم و ديديم كه دلســوزان انقالب و كســاني 
كه در عالم ســينما خودشــان فعال و صاحب نظــر بودند به فكر 
اين افتادند كــه جرياني را ايجاد كنند كه فضا براي فيلمســازان 
جوان و كســاني كه تفكرات انقالبي دارند و كســاني كه شــايد 
 در شــرايط عــادي، امكان بــروز و ظهورشــان ضعيف اســت، 

فراهم شود. 
كارهاي زيادي شــده اســت اما با توجه به كنكاشــي كه درباره 
جشــنواره هاي مختلــف دارم و معموالً مســائل آنهــا را دنبال 
مي كنم، فكــر مي كنم يكــي از موفق تريــن حركت هايي كه در 
كشــور صورت گرفت و توانســت ســاماندهي و ســازماندهي و 
 جذب فيلمســازان جديدي را به همراه داشــته باشد، جشنواره 

عمار بود. 
بســياري از فيلمســازاني كه خروجي جشــنواره عمار حساب 
مي شوند يا كارهاي اولشان در »عمار« مورد استقبال قرار گرفته 
است، امروز از فيلمسازان خوب كشــور هستند و اين اتفاق بسيار 
ميموني اســت. در واقع، اعتماد به نفس فيلمســازي در كشور ما 
بسيار افزايش پيدا كرده و اين موفقيت، مرهون برنامه ريزي و نگاه 
آينده نگر اين جشنواره بود كه به فيلم سازان جوان جرأت و انگيزه 
 داد تا در برابر جّو شبه روشنفكري كه در سينما حاكم بود، عرض 

اندام كنند. 
امروز حركت از ســينماي آماتوري به سمت ســينماي حرفه اي 
را در جشــنواره عمار مي توانيم مشــاهده كنيم و به  نظر مي رسد 
نگاه ســاير فيلمســازان حرفه اي هم به ســمت »عمار« آمده از 
اين جهت كه آنها براي مردمي كردن ســينما و ســاير هنرهاي 
 نمايشــي كه نزديك به سينماســت، جشــنواره عمــار را نافذ 

مي دانند. 
زماني كه »عمار« از فيلم سازي و مستندسازي صحبت كرد، خيلي 
از كساني كه با دوربين هاي عادي و امكانات غيرحرفه اي وارد كار 
شــدند، ديدند كه امكانات يكي از لوازم كار است و در واقع بخش 

عمده اي از كار به ايده و نوع نگاه برمي گردد. 
در ســينماي حرفه اي چنين تجربه هايي را نمي توان داشت و اگر 
كاري هم صورت گيرد، ديده نمي شــود، به گونه اي كه مي بينيم 
در سينماي حرفه اي امروز، فيلم مستند جايي براي عرضه ندارد، 

اما در جشنواره عمار اين مستندها ديده مي شوند و با توده مردم 
ارتباط برقرار مي كنند. 

رشد كمي و كيفي آثار راه يافته به جشنواره عمار نشان مي دهد كه 
اين جشنواره در جريان ســازي موفق عمل كرده است، اما اين كه 
 ادعا كنيم همه كاري را كه مي بايســت، كرده اســت، نه! اين طور 

نيست. 
يكي از مسائل محوري »عمار«، بايد آموزش باشد و در اين زمينه از 
هنرمندان موفق در عرصه هاي مختلف بايد استفاده شود. »عمار« 
بايد بتواند يك جريان آموزش دائمي ايجاد كند و در طول سال به 
فيلم سازان در جنبه هاي مختلف از سخت افزار و نرم افزار گرفته 
تا بودجه، امكانات و حتي ارتباطات كمك كنــد. اگر اين جريان 
شــكل بگيرد، از حالت تكراري يك جشــنواره در هرسال، خارج 
مي شود، يعني »عمار«، خودش را بزرگ تر از يك جشنواره ببييند، 
يك جريان فيلم ســازي كه مي تواند در همــه حوزه ها كمك كار 

فيلم ساز باشد. 
ضمانت حضور و ماندگاري جشنواره عمار، در نوگرايي است، اين 
جشنواره، هميشه بايد حرف نو داشته باشد. نوگرايي در موضوعات 
و نگاهش. و اين مســئله، خيلي مهم اســت كه عمار هر سال چه 
موضوعاتي را براي مانور انتخاب مي كند. همين نوگرايي ســبب 
شده تا اين جشنواره تا به االن، در هر دوره، تازگي و ويژگي خاص 

خود را داشته باشد. 
*نایب رئیس اسبق كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي

در افتتاحيه دهمين جشنواره مردمي فيلم عمار  گزارش 
برگزيــدگان شــش بخــش »نماهنــگ«، 
»پويانمايي«، »برنامه تلويزيونــي«، »فيلم نامه«، »فيلِم ما« و »نقد، 

مقاله و پژوهش هاي سينمايي« معرفي و تقدير شدند. 
بنابرين گزارش، در جريان مراسم افتتاحيه جشنواره فيلم عمار كه 
در تاالر انديشه حوزه هنري برگزار شد، در بخش »نماهنگ«، هيئت 
داوران جشنواره، لوح افتخار اين بخش را به علت »خالقيت در حوزه 
موسيقي نوجوان و استفاده از فرم انيميشــن در توليد رونق« به اثر 
»ميريم باالتر« به كارگرداني »صادق لطفي زاده و مجيد رستگار« و 
»دختر آسمان« به كارگرداني »داوود احمدي« به دليل »پرداخت به 

حوزه سبك زندگي« اهدا كرد. 
فانوس اين بخش نيز به خاطر »نوآوري در حوزه موسيقي و نماهنگ 
طنز و پرداخت به موضوع فســاد اقتصادي« به اثــر» بيا پايين« به 
كارگرداني »احمد ذوالفقاري« و »خوشــا به حالت اي روستايي« به 
كارگرداني »اسماعيل معنوي« به علت »توجه به اقليم هاي ايراني و 

اصالت دادن به سبك زندگي روستايي« تعلق گرفت. 
داوران در بخش »پويانمايي بلند«، ضمن تقدير از اثر »قصه 
بهمن« به كارگرداني »محمودرضا سلطان پور«، لوح افتخار 
اين بخش را به خاطر »خط شكني و مسئله ايران آينده« به 
اثر »فرمانرواي آب« به كارگرداني »مجيد اسماعيلي« اهدا 
كرد. اثر »بنيامين« به كارگرداني »محســن عنايتي« نيز 
به علت »نگاه نو به مسئله منجي در قالب يك اثر سينمايي 

فانتزي« فانوس جشنواره را از آن خود كرد. 
در »پويانمايي كوتاه«، داوران، ضمن تقدير از اثر »سالم« به 
كارگرداني »عباس عباسي وزين« و اثر »سقا« به كارگرداني 
»سيد محمود صديقي«، لوح افتخار دهمين جشنواره عمار 
را به علت »تكنيك زيبا، خالقانه و نگاه بي پرده به مســئله 
همبستگي ملي« به »جهاد همبستگي ملي« به كارگرداني 
»صادق شهربانويي و سيداحمد موسويان« و اثر »سنگ هاي 
سپيد« به كارگرداني »فاطمه حسني« تقديم كرد. اثر »راز 
پيرجامه بابا« هم به كارگرداني »حسين جمشيدي و علي 
تقوايي« به خاطر »نگاه نو و جســورانه به مسئله حجاب« 

فانوس اين بخش را دريافت كرد. 
همچنين هيئت داوران جشــنواره، در قسمت »پويانمايي 
كودك« ضمن تقدير از اثر »روحشاه« به كارگرداني »مهدي 
جهانگيري مشرف«، اثر »دره سفيد« به كارگرداني »سعيد 
گاييني« را به علت »داســتان كودكانه و طراحي فانتزي« 

شايسته دريافت لوح افتخار جشنواره معرفي كرد. 
در بخش »مقاله و پژوهــش ســينمايي«، داوران، ضمن 
تقدير از اثر »انســان در فيلم هاي مستند دفاع مقدس« به 
نويسندگي »محمد شهبازي« و »بررسي پيش فرض ها براي 
رسيدن به فيلمنامه ديني« به نويسندگي »مرتضي راوش« 
اثر »گفتمان سازي صداو ســيما در بالكان« به نويسندگي 
»محسن ســوهاني« را شايســته دريافت لوح افتخار و اثر 
»سياســتگذاري براي شــبكه هاي اســتاني صداوسيماي 
جمهوري اســالمي ايران به منظور افزايش عدالت رسانه اي 

بر مبناي ادراك مخاطباِن محلي: مطالعۀ موردي شــبكۀ استان 
كرمان« به نويســندگي آقاي»ايمان مرادكهوري« را شايسته 

كسب فانوس دهمين جشنواره عمار اعالم كرد. 
در قسمت »نقد و يادداشت سينمايي« نيز لوح افتخار اين بخش به 

اثر »نقدي به نظريه هاي سينما در بررسي فيلم سرخپوست ساختۀ 

نيما جاويدي« به نويسندگي »اميد بي نياز« تعلق گرفت. 
در بخش مســابقه »فيلم نامه«، داوران، در »فيلم نامه مستند«، لوح 
افتخار جشنواره را به سبب »توجه به پيشرفت هاي علمي و بارويكرد 
رؤياي ايراني« به اثر »ده به توان منفي نُه« به نويسندگي »حميدرضا 

رنجبرزاده و بابك رحيم« تقديم كرد. 
در قسمت »طرح و سيناپس« هم اثر »تجديد وضو« به نويسندگي 
»وحيد مهدي زاده« به دليل »پرداخت طنز به موضوع و اســتحكام 

ساختار« لوح افتخار دهمين جشنواره عمار را كسب كرد. 
هئيت داوران در »فيلمنامه كوتاه« نيز لوح افتخار جشنواره را به علت 
»ســاختار محكم و نگاه آرمان گرايانه« به اثر »قلب« به نويسندگي 
»احمد حيدريان« و لوح تقدير اين دوره را نيز به فيلم نامه »مبادله« 
به نويسندگي »محمد پايدار« به علت »پرداخت حماسي به خانواده 

مدافعان حرم« اهدا كرد. 
فانوس اين بخش را »ماهي ها هم غرق مي شوند« به نويسندگي »مريم 
مقاني« به دليل »ساختار محكم و استناد به حافظه ملي« دريافت كرد. 

همچنين هيئت داوران در بخش »برنامه تلويزيوني«، ضمن تقدير 
از اثر »ميــدون« به تهيه كنندگي »سيدمحمدحســين هاشــمي 
گلپايگاني«، لــوح افتخار اين بخــش را به علــت »پژوهش قوي و 
مناسب، فرم متناسب در مســتندهاي تاريخي، استفاده مناسب از 
آرشــيو، گفت وگوي چالشي و دكور مناســب« به اثر »سرچشمه« 
به تهيه كنندگي »اميرعلي آزادي« و همچنين فانوس جشــنواره را 
به خاطر »نوآوري در ساختار، پرداختن به موضوع روز، خط شكني و 
شجاعت، كليشه شكني صحبت با مسئوالن، مزيت اجراي مناسب« 
به اثر »مديرمسئول« به تهيه كنندگي »سيدمحمدعلي صدري نيا« 

اهدا كرد. 
در بخــش »تلويزيوني اينترنتي« نيــز داوران، ضمــن تقدير از اثر 
»آزمايش« به كارگرداني »علي سبحاني«، لوح افتخار اين بخش را 
به علت »نوآوري و كليشه شكني در گزارش هاي مردمي، اثرگذاري و 
جريان سازي در ساير توليدات رسانه اي« به اثر »مجموعه كبريت« به 

كارگرداني »علي شيرزاديان« تقديم كرد. 
»مجموعه شهرداد« به كارگرداني آقاي » ميالد گودرزي« نيز 
به دليل »مطالبه گري و عدالت خواهي، پژوهش و تحقيق 
و ايجاد جريان پرسش گري در كشــور« فانوس جشنواره 

را كسب كرد. 
هيئت داوران جشــنواره در بخش »گزارش خبري«، لوح 
افتخار اين بخش را به سبب »سوژه مردمي، قهرمان ملي 
و نقش زنان« بــه اثر»ننه گلي« بــه كارگرداني »طاهره 
رئيس جعفري مطلق« و » تجارت مــرگ« به كارگرداني 
»زهره بيادي« به علت »جســارت و پيگيري، شهرستاني 
بودن، دغدغه مندي و توجه به محيط زيســت و مســائل 
مردم« اهدا كرد. فانوس اين بخش را هم اثر »خام فروشي 
ســنگ در چين« به كارگرداني »سعيد پرويزي« به علت 
»تمركز زدايي، پژوهش مناســب، شــجاعت و پيگيري 

خبرنگار و دشواري لوكيشن و توليد« ازآن خود كرد. 
همچنين لوح افتخار جشنواره در بخش »آيتم تلويزيوني، 
كليپ و موشــن گرافيك«، بــه اثر »بر فــراز دانش« به 
كارگرداني »كريم مهرآبــادي« به دليل »اميدآفريني و 
توجه به كودك و نوجوان« و اثر »يمن« به تهيه كنندگی 
مرتضی شــعبانی به علت »دشــواري توليد در منطقه 
محاصره شــده يمن، تأثيرگذاري و كمك به شكســت 

محاصره رسانه اي يمن« اهدا شد. 
هيئت داوران، در بخش »فيلِم ما«، لوح افتخار جشنواره را 
به دليل »جذابيت براي مخاطب عام و طنز مناسب، توجه 
يك معلّم به مسائل پيرامون خود، توليد يك اثر جذاب 
با امكانات ســاده« به اثر »تو رو خدا به من رأي بدهيد« 
به كارگرداني »رضا رادپــور« و همچنين اثر »به خاطر 
خدا« به كارگرداني آقاي »حانيه محمدرضايي بيدگلي« 
به علت »پرداخت به مقوله عفــاف و حجاب و توليد اثر 

اقتباسي از كتاب لينالونا« اهدا كرد. 
فانوس اين بخش نيز به علت »برخورداري از پژوهش خوب و 
قوي، سوژه خوب و آسيب شناسي جسورانه يك موضوع مهم« 
به اثر »آموزش كااليي« به كارگردانــي »معين كاج« و »قطره 
قطره اشك« به كارگرداني »حسين قاسم زاده« به دليل »نزديك 
بودن به رويكرد جشــنواره، توجه به موضوع مهم رونق توليد و 

استفاده مناسب از قابليت هاي انيميشن« تقديم شد. 

برگزیدگان شش بخش دهمین جشنواره مردمي فیلم عمار، معرفي و تقدیر شدند

فانوس دهمين جشنواره عمار روشن شد
فراتر از يك جشنواره

گپ وگفت با رسول 
احمدزاده، قاضي 

دهه هفتادي و تقدیر 
كننده ویژه برگزیده 

»دستكش ننه 
عصمت« در دهمین 
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؟  نخستین سؤال را مي خواستم درباره فعالیت هاي چند 
سال اخیرتان بپرسم كه با چه انگیزه اي آغاز شد؟

انگيزه مان »شورش در شهر« بود، يك جورهايي يكي از ايده هايي كه 
با رفقا به آن رسيديم، استفاده از قدرت رسانه و افكار عمومي براي حل 
مسئله هايي نظير شفافيت و عدالت بود. مي خواستيم رسانه را  يك 

سطح باالتر از آن كاركردي كه در باور سنتي وجود دارد، ببريم. 
بازتاب كننده بودن يك خبــر، ديگر كافي نبود، بايــد به دل ماجرا 
مي رفتيم و پيگيري مي كرديم تا با يك چالش، يك اتفاق نامطلوب را 

تبديل به يك حل مسئله مطلوب شود و جلوي افتادن اتفاقي را كه از 
منظرمان غلط بود، مي گرفتيم. يعني اگر در »ده ونك« اتفاقي مي افتد 
يا اگر در »لواسان«، ساخت و ساز و خالفي اتفاق مي افتد يا به محيط 
زيست تجاوز مي شود، رسالت ما اين نبود كه تنها يك خبر بزنيم، بلكه 
قرارمان اين بود كه به دل ماجرا برويم و جلوي آن كار را بگيريم، ما 

آمديم تا نظاره گر نباشيم بلكه اقدام كنيم. 
؟  موج عدالت خواهي كه دنبالش بودید، شــكل گرفته 

است؟

خبرنگاران و فعاالن فضاي مجازي در شــهرهاي مختلف، ديگر به 
خبر زدن و فضاي سنتي خبر، اكتفا نمي كنند، به دنبال اين هستند 
كه سطح شان را با همين دوربين و قلم باال ببرند و دنبال مدل اجرايي 
آن هستند. فكر مي كنم اين سؤال در ذهن ها ايجاد شده كه آقا! چي 
مي گوييد. يعني در شــهر خودمان هم شدني اســت كه با دوربين 
به دست گرفتن جلوي زمين خواري را بگيريم. يك سري ها پاي كار 
آمده اند و اتفاق هايي هم افتاده است. ولي اين كه بگوييم به آن نقطه 
مطلوب رسيده ايم؛ خير. چراكه ساختارهاي ما مستعد اين فضا نيست. 

يعني قوانين حمايتي كه بايد آدم هاي فعال و دغدغه مند اين چنيني 
وجود داشته باشد يا آن فرهنگي كه در مسؤالن براي مواجهه با اين 
نوع پرداخت رسانه اي و كنش گري اجتماعي بايد باشد، هنوز وجود 
ندارد، تا آن نقطه مطلوب فاصله هايي وجود دارد، اما به نوعي بذرش 

كاشته شده است. 
؟  درباره كارهایي كه تا حاال كرده اید، برایمان بگویید؟

در پيش توليد كارهايمان، به شوخي به بچه ها مي گويم هر چه قدر ما را 
در عرصه بيروني، تندرو و راديكال مي بينند، در پشت صحنه كار، حالت 
بسيار محافظ كارانه اي داريم. روي پرونده ها كه تحقيق مي كنيم، تا 
يك موضوع از چند جهت اثبات نشود، مستندات مان كامل نشود و 
به يقين نرسيم كه حرفمان درست است، رسانه ايش نكنيم. به خاطر 
همين وسواس، تا اينجاي كار، درصد سوتي، اشتباه و تهمت در كارمان 
تقريباً به صفر ميل مي كند. امــا در خيلي از موضوعات، تالش كمي 
كرديم كه روايت خود آدم هاي متهم را هم بشنويم يعني من با مدارك 
و مستندات دقيق به اين جمع بندي رسيده ام كه طرف متخلف است. 
البته تالش كوچكي هم كرده ام كه آقاي فالني به فالني پيغام بدهيد 
اگر بيايد حرف هايش را مي شنويم. االن بيشتر سعي مي كنم كه حرف 

آن آدم را هم بشنوم. 
االن، 11 پرونده باز در دادسراها دارم؛ در هيچ كدام به معناي اين كه 
ثابت شده باشد ما كذب گفتيم، محكوم نشديم. البته در يك پرونده 
بدوي، به خاطر شرايط ويژه اي كه در دادگاه داشتيم، در تجديدنظر 
هستيم تا رأي بدوي منقضي شود. چون در دادگاه بدوي، اجازه دفاع را 
از ما گرفتند و نتوانستيم مستندات مان را ارائه كنيم، مي خواهم بگويم 

ادعاي ما در دادگاه ها هم آزمايش شده و تأييد شده است. 
؟  تهدید هم شدید؟

جسته و گريخته بوده است. 
؟  توضیح مي دهید؟

خيلي دوســت ندارم در موردش صحبت كنم، چون اتفاق ويژه اي 
نيســت، ولي ســوژه هايي كه رويشــان كار كرده ايم، تلفن زدند يا 

پيغام هايي فرستاده اند كه الحمدهلل به جايي نرسيده اند. 
؟  حواشي دیگر چطور؟

يكي از روزنامه ها، يك ويديو عليه ما ساخت كه اين ها يك باند مخوف 
كارچاق كني در دستگاه قضايي هســتند و در نهادهاي مختلف آدم 
دارند، مي روند سراغ فعاالن اقتصادي كه اين قدر پول بده تا بي خيالت 
شويم و برايت پرونده سازي نكنيم و در رسانه آبرويت را نبريم، يعني 
آنها ما را يك باند چندوجهي مي ديدند كه مثاًل ما قسمت رسانه آن 

باند بوديم كه از نظر ما اينها، جوك است. 
يا شــايعه هايي نظير اين كه فالني داماد فالني اســت و فالني پسر 
فالني است، ولي جدي ترينش همين است كه آقا شما وصل هستيد 
و چرا با شما كاري ندارند و از اين فضاها؛ يعني در همين اتفاق اخير 
»ماهشهر«، از اين داستان ها زياد گفتند كه آقا شما چه جوري رفتيد 
ماهشــهر، گزارش گرفتيد از مردم. ما چرا نمي توانيم برويم و از اين 

دست حرف ها كه هميشه هست و نمك كار است. 
؟  دغدغه امروز میالد گودرزي؟

در چند اليه مي شود جواب داد. اگر بخواهم خيلي صريح بگويم، پُررو 
شدن مردم است، يعني دنبال اين هستم كه مردم احساس كنند كه 
صاحب همه چيز هستند و مطالبه گر باشند، امر به معروف و نهي از 

منكر كنند و بي تفاوت نباشند. 
»به من چه، به تو چه؛ ممنوع«. بايد به جايي برسيم كه اگر مي بينيم 
فرماندار فالن شهر يا شوراي فالن شهر، به صورت خالف، ساختوساز 
ميكند يا هر اتفاق ديگري چه در سطح محلي و چه ملي، اوالً كسي به 
خودش نگويد به من چه؟ ورود كند، مطالبه كند و ثانياً وقتي ورود كرد 
به كسي اجازه ندهد كه بگويد به تو چه؛ دغدغه شماره يك مان اين 
است كه حاال ذيلش مي شود استراتژي و راهبردي طراحي كرد كه ما 

براي آن، رسانه را انتخاب كرده ايم و پيگيري اش مي كنيم. 
؟  غِم بزرگ این روزهاي تان؟

يك كلمه اســت كه اين روزها در موضوعات مختلف با آن برخورد 
مي كنم و آن هم تبعيض اســت. در پرونده هــاي مختلف كه ورود 
مي كنيم با يك تبعيض مواجه مي شويم كه راه فراري از آن نيست، 
مثاًل مي روي در »لواســان«، آن بااليي را مي بيني كه مدل زندگي 
كردنش، اشــرافي است و پولي كه معلوم نيســت از كجا آمده و بعد 
مي روي مثاًل در »ماهشهر« آن آدم ها را با آن وضع زندگي مي بيني، 

خب! اين كنتراست و فاصله طبقاتي اذيت كننده است. 
نمي دانم اســمش را مي شود غم گذاشــت يا نه؟ ولي اذيت مي كند 
اين كه مي بيني در يك پرونده خصوصي سازي، يك آدم، 500ميليون 
دالر ارز دولتي گرفته و در بازار آزاد فروخته و در همان فضايي كه ارز 
سه برابر شده، يك سري آدم له شــده اند، اين آدم، يك شبه، ثروتش 
سه برابر شده و با همان ثروت رفته يك كارخانه دولتي را به قيمتي 
ناچيز تصاحب كرده و دوباره يك سطح، باالتر رفته است. در مقابلش، 
كارگر، شش ماه حقوق نگرفته و وضعش بدتر شده است، اين تبعيض، 

آزاردهنده است. 
؟  به چي فكر مي كنید؟

همين االن يا كاًل؟
؟  كاًل. 

به اين فكر مي كنم كه چه جوري مي شود همه آدم هاي فعال در اين 
فضا را به صحنه آورد، به فرمش هم فكر مي كنم. خيلي آدم است در 
شهرســتان ها كه مي روي، طرف مي گويد من دانشجو هستم، من 
مستندساز هستم، من وكيل هســتم، يكي مي گويد در شهرداري 
كار مي كنم. هر كســي، به نحوي، مي خواهد نقشش را ايفا كند ولي 
مدلي برايش وجود ندارد و از تو انتظار دارند كه برايشان، بسترسازي 
كني، دغدغه اصلي ام اين است كه به يك مدل برسيم كه همه اينها 

پاي كار بيايند. 
؟  برخوردهاي دستگاه قضایي با شما چگونه است؟

االن، يك ذره بهتر شده ولي قباًل همان فضاي »به تو چه« خيلي جدي 
بود. از من شكايت مي شد، به دادسرا كه مي رفتم، قاضي در نگاه اول و 
قبل از اينكه كار بررسي شود؛ مي گفت به تو چه ربطي دارد كه آمده اي 

درگير اين موضوعات شده اي؟!
البته، االن فضا بهتر شده و ديگر آن قاضي به خودش جرأت نمي دهد 
كه بگويد چرا خودت را وسط انداخته اي؛ چراكه اهميت رسانه و بحث 
مسئوليت اجتماعي را پذيرفته اند. اما نكته اي كه در اين ميان مطرح 
مي شود، عدم زير ساخت قانوني، براي برخورد با چنين پرونده هايي 

است. 
متأسفانه، برخوردها، سليقه اي است. من به شوخي به بچه ها مي گويم 
قاضي اي كه ما را احضار مي كند، اين كه شب قبلش با زن و بچه اش دعوا 
كرده باشــد يا نه؛ در رفتارش با ما اثر دارد. خيلي سازوكار مشخصي 
ندارد. البته برخي دادگاه هايي هم برگزار مي شود كه رأي نهايي شان، 
بسيار مترقي است. به عنوان مثال، ريشــه اين اعتراضات و التهابات 
اخير، ســوء تدبير دولت بود، پس اين راننده كاميوني را كه بازداشت 
شده، قاضي با همين مواد قانوني تبرئه مي كند اما از آن طرف هم يك 
خبرنگار به 225 ضربه شالق محكوم مي شود، يعني كاماًل سليقه اي 
اســت. البته اين حرف هايي كه امروز در رأس دستگاه قضايي، زده 
مي شود، حرف هاي مترقي و روبه جلويي است؛ اينكه »رسانه ها در 
مبارزه با فساد، همكار دستگاه قضايي هستند«، »ما از افشاگران فساد 
و گزارشگران فســاد حمايت مي كنيم« كه واقعاً آقاي رئيسي هم به 
آنها اعتقاد دارد. اما اين حرف هاي مترقي در اليه سخنراني و موعظه 
مانده، به نظرم در بدنه دستگاه قضايي جاري نشده است، يعني آن 
دادسرايي كه در قزوين، ما را احضار مي كند، در بوشهر احضار مي كند 
يا در لواسان احضار مي كند، هنوز هيچ رنگ و بويي از اين حرف هاي 

مترقي را در آنها نمي بينيم. 
ما در اين بدنه اجتماعي، در حال گذار هستيم و در حال تجربه يك 
دوراني هستيم كه يك سري بايد له شوند، در واقع هزينه بدهند كه 
يك سري اتفاقات مثبت بيافتد. به نظرم بايد چهار تا خبرنگار شالق 
بخورد تا باالخره قانوني در حمايت از گزارشگران فساد يا افشاگران 

فساد تصويب شود. 
؟  سخن آخر؟

مي خواهم وصلش كنم به آن غم بزرگ كه گفتم و آن هم اين است 
كه حس مي كنم نسبت به تبعيض بي تفاوت شده ايم و اين بي تفاوتي، 

دردي است كه ان شاءاهلل درماني داشته باشد. 
با خودم كه فكر مي كنم، مي بينم كه با گفتن برخي خبرها در رسانه 
بايد سه مسئول ســكته كنند، يعني اين قدر قضيه، سنگين است. از 
فالن نقطه »ماهشهر« ويدئويي دردآور از سطح زندگي مردم منتشر 
مي شــود اما مي بينيم كه هيچ اتفاقي نمي افتد، چه در ما به عنوان 
شهروند جامعه و چه در آنهايي كه مســئول هستند. اين كه ما فقط 

نظاره گر هستيم، خيلي دردآور است. 

به خاطر ارائه نظريه »فساد علي خلیلي* یادداشت  مرِد جوانــي كه اين روز ها 
اتوماتيك دولت تدبير« در 
فضــاي مجــازي، براي 
چندمين بار، چشم خيلي ها 
را به خــود خيــره كرده ؛ 
»ميالد گودرزي« است؛ او 
كه خــود را »آرمان گرا« با 
قيد »به ياري خداوند توانا« 
معرفي مي كند؛ در حوزه 
»ژورناليسم تحقيقي« فعال 
است. خبرنگاران اين ســبك، همواره در ميانه تالطِم فضاي سياسي و 
اجتماعي كشورها بر ناراستي ها و كج روي هاي اصحاب »ثروت« و »قدرت« 
متمركز مي شوند. همين چالش برانگيز بودِن موضوعات مورد تحقيق در اين 
سبك از روزنامه نگاري، فرآيند رسيدن به موفقيت در آن را كه ديده شدن 
از جانب مخاطب و مبدل كردن ايده هاي نوين خبرنگار به اولويت هاي ذهني 
عموم مردم است، با موانعي جدي مواجه مي سازد. گذشته از محدود بودن 
اطالعات آشكار پيرامون فعاليت هاي سوژه هاي خبرنگارِتحقيقي و جنس 
موضوع كه در اكثر موارد، زنجيره اي از افراد فاسد يا مناسبات فسادانگيز را 
نشانه رفته  است؛ مسئله قانون داناِن قانون شــكن نيز همواره در كمين 
خبرنگاران اين سبك پُر دردسر و در عين حال، پرهيجان بوده است. برخي 
از مواد »قانون مجازات اســالمي« در ايران نيز مورد سوء استفاده برخي 
مفسدين مشهور به »يقه سفيد« قرار گرفته است؛ اشخاص به ظاهر محترمي 
كه در پناه محرمانگي، عدم شفافيت و به بهانه حفظ حريم خصوصي خود و 
در فقدان حمايت جدي از افشاگراِن مفاسد، اقداماتي انجام مي دهند كه در 

حداقلي ترين نگاه، مشكوك است. 
فضیلِت خطرپذیري

پيگيري مفاسد كالن مي تواند هر شخصي را پاي ميز محاكمه كشانده 
و اتهاماتي همچون »نشــراكاذيب« و »توهين« و »افتــرا« را در برگ 
»كيفرخواست« بنشاند؛ اما اين فضيلت خبرنگارِ قصه پُر غصه ماست كه 
با خطرپذيري، منافع شخصي خود را از نظر دور كرده و به منفعت عمومي 
مي انديشد؛ منفعتي كه بدون ريشه كن شدن روابط فسادانگيز از طريق 
شفافيت نظام تصميم گيري و تصميم سازي كشور و رفع تعارض منافع 
مقامات، حاصل نخواهد آمد؛ گودرزي خطرپذير است؛ اين را صراحت لهجه 

او هنگام طرح بحث لزوم استعفاي دولت نشان مي دهد. 
زوِج هم داستان

 شاگردي مكتب »حسين بن علي«، چنان آتشي در دل او به پا كرده است 
كه به هنگام تكامل يافتِن نيمي از دين خود، را به همسرش مي گويد: »با 
شغلم مشكلي نداري؟ ممكنه چالش و دردسر و اذيت داشته باشه!« و در 
پاسخ مي شنود: »مثالً چي؟ مثل اين خبر كه گودرزي به شش ماه حبس و 
74ضربه شالق محكوم شد؟ همين؟« حقير انگاشتن اين گونه سنگ هاي 
راه طوالني مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، جوان مرِد داستاِن ما را وا مي دارد 
تا قدمي پيش تر رفته و بگويد: »بعضاً تهديد مستقيم هم مي كنند!« شايد 
خيلي ها توي دلشان با اين گونه سخنان آن هم در اول زندگي مشترك خالي 
شود؛ اما پاسِخ همسر گودرزي بوي همداستاني و همسرنوشتي اين زوج را به 
مشام رساند؛ جايي كه اين بانوي بصير پاسخ مي دهد: »بيخود كرده اند؛ هيچ 
غلطي نمي توانند بكنند! تو با خياِل راحت ادامه بده، از اين به بعد من خودم 
هم در كنارت خواهم بود. « مكالمه اي كه به نقل از صفحه اينستاگرامي 
جوان مرِد صادق و بي پيرايه داستان ما نقل شد؛ جلوه ايست از يك نظرگاه 
عميق به شيوه زندگي، يك زندگي كه همه چيز آن بر اساس »مبارزه با 

طواغيت داخلي وخارجي« و در يك كلمه »جهاد كبير« تنظيم مي شود. 
پیشتاِز نوآوري در قالب هاي رسانه اي

به نظر مي آيد كه »آقا ميالد« از آن هايي باشد كه روزوشبشان به هم دوخته 
شده است. كافي است نظري به صفحه اينستاگرامي او بيندازيد؛ تا خيلي 
چيزها دستگيرتان شود. از 82هزار دنبال كننده اي كه شايد خود شما هم 
يكي از آنها باشيد؛ تا لحظاتي از حضورش در برنامه هاي »جهان آراي شبكه 
افق« و »ثريا« و همچنين رونمايي از مستند »اميدي هِ« را مي توان از نظر 
گذراند؛ دور از ذهن نيست كه بگوييم در كم تر نقطه اي از عرصه هاي رشد 
و نوآوري »جريان عدالت خواهي« جاي گودرزي خالي بوده است. حضور 
پُر رنگ و ســفرهاي متعدد او براي ارائه ديدگاه هايش در قالب مجموعه 
كارگاه هاي »شهر؛ رسانه مســئله محور« به عنوان محلي براي بازتوليد 
گفتماِن عدالت خواهي و راه و چاه نشــا ن دادن به »ســربازاِن تازه نفِس 
عدالت« اثر چشــم گيري بر نوع كنشــگري مخاطبانش داشته است. او 
پيگيِر سوژه هاي نابي است كه با وجود مسئله بودن براي مردم، خط قرمز 
بسياري از رسانه هاي رسمي كشور هستند. او و همفكرانش بر اين باورند 
كه مي توان با گذر از كليشه ها و خط قرمزهاي پوشالي برخي رسانه ها، در 
فضاي غير رسمي بَرخط، مخاطب ســاخت؛ مخاطباني كه امثال بخش 
بزرگي از سازمان صداوسيماي ما، مدت هاست از دست داده اند. »آوانت« و 

»شهرداد« و »شهرآرا« و »آرمانگرام«، هر يك بخشي از برون داِد همين نوع 
نگاه به رسانه بوده اند و هر يك در حد خود، مرهمي بر جاي خالي »صداي 

مردِم گاليه مند« در عرصه رسانه اي كشور تلقي مي شوند. 
رسانه اي مؤثر در آوردگاه عمل

 تأثير پيگيري هاي گودرزي و تيم همراهش، تنها به جنجال رسانه اي ختم 
نمي شود؛ در عرصه عمل، آماده ســازي افكار عمومي و ايجاد حساسيت 
نسبت به فسادهاي كالن، به خصوص در حوزه نظام اقتصادي و بدهكاران 
بانكي توانسته است با ايجاد مطالبه عمومي، »قوه  قضائيه« را نيز حساس تر 
كرده و مفســدين را به يد پُرتوان عدالت كيفري بســپارد. پرونده مالك 
روزنامه »قانون« تنها يكي از نمونه هاي قابل ارائه در اين زمينه است؛ »يقه 
سفيدها«، همان گونه كه پيش تر نيز اشاره شد با ابزار تهديد و تطميع در 
پي پيش بردن اقدامات خويش هستند. هدف آنها حفظ موقعيت و جايگاه 
اقتصادي، اجتماعي كنوني و نفوذ بيشتر در اليه هاي قدرت سياسي است. 
هنر كم نظير »ميالد گودرزي« ناامن سازي فضا براي چنين اشخاصي است. 
با حضور امثال گودرزي، هزينه ارتكاب جرم و تخلف براي مفسدين افزايش 
مي يابد و موقعيت آنها به خطر مي افتد. در اين ميان، اين از هوشمندي و 
احتياط معقول و رعايت اصول حرفه اي خبرنگاري است كه نبايد بدون دليل 
و مدرك مستند، عليه كسي دست به افشاگري زد. با رعايت همين نكات 

است كه بعضي از شاكيان »آقا ميالد« خود سر از زندان در مي آورند. 
نیاز به تكثیر

به هر روي اقدامات اين جوان نسل سومي را مي توان در قالب عمل صحيح 
به فريضه »نهي از منكر« تفسير كرد. اصل هشتم قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران نهي از منكر مردم نسبت به دولت را به رسميت شناخته و 
حتي آن را به مثابه تكليفي بر عهده شهروندان شناسايي كرده است. از اين 
روست كه گودرزي دست آوردهايي بيش از ارقامي كه در رسانه ها نقل شده، 
به ميدان آورده است؛ همينك نيازمند تكثير اين گونه جوانان بن بست شكن 
هستيم. هر چند مي توان و البته بايد اقدامات كنشگران فضاي سياسي، 
اجتماعي نقد شود. اما نبايد فراموش كرد كه »نقد«، تنها شامل نفي و انكار 
نمي شود و بايد به دست آوردهاي »فكر« و »كردار« اشخاص بيش از هر چيز 
توجه كرد و در قضيه كنوني، »گودرزي« نمادي از يك جرياِن ارائه كننده 
»ژانر مبارزه با فساد« به شكلي اثربخش است كه اثر قطعي آن »اميدآفريني 
واقعي« و »بن بست شكني« در فرايند تحقق گام دوم انقالب اسالمي است. 
تمجيد از اين فعال عرصه رسانه با هدف الگوسازي براي نسل هاي بعدي و 
حمايت از يك »زاويه ديد« به شيوه حل مسائل كشور، ضرورتي انكارناپذير 
است. تفكري كه به امكان و ضرورت بهبود شاخص هاي حكمراني و رفع 
فقر و تبعيض با اتكا به »خواست مردم« و »شجاعت فرزندان ملت« در گام 

نهادن در اين راه، ايمان راسخ دارد. 
* دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي

گفت وگوي »فانوس« با میالد گودرزي؛ به بهانه تقدیر ویژه دهمین جشنواره عمار از او؛

آمديم تا نظاره گر نباشيم
گرماي »دستكش ننه عصمت« بر دستان جوان عدالت خواه 

»آوانت«، »شهرداد«، »آرمانگرام« و »شهرآرا«، عنوان برنامه ها و ویدیوهاي تولیدي او و گروهش 
است كه با نگاهي جسورانه، موج جدید عدالت خواهي  و مبارزه با فساد را به منصه ظهور رساندند. 
میالد گــودرزي، جــوان نســل ســومي كــه همــه او را بــه شــجاعت و صراحت 
مي شناســند؛ شــجاعت در عمل و صراحــت در گفتار. چند ســالي هســت كه یكي 
از پرچمــداران مبارزه با فســاد شــده، كســي كه بــا دغدغه هــاي بــزرگ آمده تا 

كمك كند بــه انقالبي كه نســل اولي هایــي از جنس خــودش علمش را برداشــتند. 
دهمین جشنواره مردمي فیلم عمار كه عصر روز گذشــته، كارش را شروع كرد؛ در افتتاحیه 
خودش، جایزه ویژه »دســتكش ننه عصمت« را در تجلیــل از عدالت خواهي و مطالبه گري 
رو به جلو به میالد گودرزي اهدا كرد تا گرمایي بر دســتان اش دهد تا دوربین در دســتش 
نلرزد و همچنان با شجاعت و صراحت در مســیر تحقق عدالت و گام دوم انقالب ادامه دهد. 

نگاهي به فعالیت هاي رسانه اي میالد گودرزي:

»جواِن آرمان گرا؛ بن بست شكن و تحول آفرين«
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واژه  ورود  از  حجت اهلل عدالت پناه* یادداشت 
ليســم  نا ر و ژ «
تحقيقــي« بــه 
ادبيــات علــوم 
ارتباطات ما خيلي 
نمي گــذرد. هر 
چند در جهان هم 
خيلي  پيشــينه 
طوالني اي ندارد. 
شايد بتوان گفت 
به طــور ويــژه و 
خاص، اين لغت، تركيبي بود كه از اواسط دهه هفتاد ميالدي، پس از 
افشاي ماجراي »واترگيت« توسط دو خبرنگار امريكايي و نشر آن در 
روزنامه »واشنگتن پست« مطرح شد. واقعه اي كه حتي رسوايي اش 
منجر به استعفاي »ريچارد نيكسون«، رئيس جمهور وقت امريكا شد. 
پس از آن بود كه »روزنامه نگاري تحقيقي« با شاخصه افشاگري و 

برمال نمودن اخبار پنهان و رفتارهاي ناصواب صاحبان قدرت و ثروت، 
مورد توجه قرار گرفت و به صورت يك ســبك درآمــد تا آنجا كه 
 صاحب نظــران علــوم ارتباطــات بــراي آن، نظريه پــردازي

 كردند. 
هر چند نظرها در اين باب مختلف است، اما ريشه مشترك بيشتر اين 
نظريات در توصيف ژورناليسم تحقيقي، آن را فراتر رفتن خبرنگار از 
يك گزارش خبري وتحليلي ساده و سير در اعماق و اليه هاي پنهان 
وقايع، اخبار و دست يافتن به جزئياتي است كه معموالً از چشم مردم 
عادي دور نگه داشته مي شوند، مي باشد كه البته كاري پُرمخاطره، 
پُرريسك و گاهاً با صرف وقت و هزينه بســيار است كه خبرنگاري 
جسور، شــجاع، باســواد، پُرمطالعه، پُرحوصله و با دامنه ارتباطات 
وسيع، براي دستيابي به اسناد مطلوب براي سوژه موردنظر مي طلبد 

تا پا در اين ميدان بگذارد. 
اتفاقي كه نياز امروز جامعه ماســت، جامعه اي انقالبي كه هزاران 
آرمان تحقق نيافته، مقابل خويش مي بيند و ضعف مشهود مديريت 
در سطوح مختلف كه منجر به بروز فســادهاي كوچك و بزرگ در 

ساختار نظام گشــته اســت و بدتر از آن، عدم توانايي سازمان هاي 
نظارتي براي كنترل و پيشگيري از اين بالي خانمان سوز كه به جان 
اعتماد مردم به حاكميت افتاده است، راه چاره اي ندارد جز گسترش 
ژورناليسم تحقيقي براي صيانت از انقالب و اهداف وااليش و ياري 
مظلومان و باال بردن صداي بي صدايان و زدودن فساد، تباني، رانت 
و اختالس از ساختار سياسي واقتصادي كشــور و تغيير شرايط از 
منفعت طلبي هاي فــردي به نفع منافع عمومي كــه آقاي »ميالد 
 گودرزي« طي چند سال اخير، با جسارت مثال زدني، پا در اين عرصه 

گذاشته است. 
او با ذكاوت تمام از توســعه رســانه هاي جمعي، بهتريــن بهره را 
برده و با ارائه مســتند خبري هاي هيجان انگيز و افشــاگرانه كوتاه 
كه قابليت نشــر در شــبكه هاي اجتماعي و تعاملي را دارد، عالوه 
بر جــذب مخاطب عام، شــاخك هاي مســئوالن قضايي وامنيتي 
را به پرونده هاي فســادهاي بزرگ در زمينــه اختالس ها، رانت ها 
و وام هــاي كالن بي بازگشــت بانك هــا و خصوصي ســازي هاي 
 بي حساب وكتاب و زمين خواري ها و ويالسازي هاي غيرمجاز جلب 

كرده است. 
اتفاقي كه منجر به بازگشــت چند صد ميليارد تومان به بيت المال 
گشته و عالوه بر آن بارقه هاي اميدي كه به سان سرمايه اجتماعي 
نظام است در دل هاي مشــتاق مبارزه جدي با فساد روشن نموده 
اســت. ميالد گودرزي، در اين عرصه، صرفاً فعاليــت خويش را به 

افشاگري محدود نكرده و پروژه ها را تا رسيدن به نتيجه كه بررسي 
قضايي آن و محكوم نمودن متخلف و مفسد بوده، دنبال مي كند و 
اين نقطه، تميز كار او با رسانه هاي معاند و سياه نماي داخلي وخارجي 
است كه با پروپاگاندا در پي كور كردن روزنه هاي اميد مردم و جامعه 
هستند. از اين جهت بايد او را پيشروي ژورناليسم تحقيقي انقالبي 

دانست. 
گودرزي خــوب مي داند پا در چه عرصه اي گذاشــته اســت و چه 
ضرورتي براي گسترش اين حرفه در شرايط فعلي كشور داريم. لذا با 
سفرهاي متعدد در سراسر كشور و برگزاري كارگاه هاي آموزشي در 
حال تكثير خويش است. اتفاق خجسته اي كه به زودي خواهيم ديد 
در سراسر كشور، ديده باناني تيزبين سر بر خواهند آورد كه ناظر بر 
اعمال مسئوالن، قدرتمندان دولتي و صاحبان مؤسسات خصوصي 
پُرقدرت خواهند شد تا هرگونه اعمال خارج از چارچوب قانون آنها 

را به مردم گزارش دهند. 
بايد به آينده اميدوار بود، روزي فرا مي رســد حتــي آنها كه از خدا 
نمي ترسند و به خيال خودشــان، در خفا به هرچه بخواهند، دست 
مي يابند، از به دام افتــادن در تله يك خبرنگار محقِق جســور كه 
ممكن است تشــت رسوايي شــان را از بام بيندازد و آمارواطالعات 
 آنها را بــراي افكار عمومي منتشــر كند، بترســند و دســت از پا 

خطا نكنند. 
* كارشناس ارشد رسانه و مستندساز

3
مقایسه »جهاد سازندگي« و »خبرنگاري 

تحقیقي« از نگاه یك فعال رسانه اي

ژورناليست آوانگارد
دهه 60 را كه زيــرورو بكني، به 
جريان هايي برخورد مي كني كه 
»مردمي بودن« را به معناي واقعي 
كلمه، مي توان در آن مشــاهده 
نمود؛ جهاد سازندگي، واحدهاي 
امور تربيتي و نهضت سوادآموزي 
از جمله اين مجموعه ها يا بهتر 
بگوييم جريان ها هســتند كه 

توانستند مردمي عمل كنند. 
راز موفقيت آنها نيز در اين است كه به جاي شعار دادن، سعي كردند 
با فطرت انسان ها ارتباط برقرار كنند. فطرت آدمي عدالت طلب است، 
به هنر گرايش دارد، از ظلم و فساد، بيزار است و در يك كالم، خوبي و 

زيبايي را مي خواهد و از بدي و زشتي بيزار است. 
اين جريان ها با دست گذاشتن روي همين نقاط ثقل فطري، توانستند 
انسان ها را به سمت خود جذب كنند و جلوه مردمي بودن را در عمل به 
رخ بكشانند. جهاد سازندگي و نهضت سوادآموزي با خدمت رساني در 
مناطق محروم، روي عدالت، دست گذاشتند و مربيان تربيتي با ابزار 
هنر، اقشار مختلف را به سوي خود جذب كردند. البته همين توانايي 
در جذب مردم بود كه باعث شد جريان هاي مخالف، نتوانند حضور 
آنها را بربتابند و دولت هاي ليبرال، يكي پس از ديگري تيشه به ريشه 

اين نهال هاي نوپا زدند. 
با گذشت ســال ها از آن دوران طاليي، گرچه امروز كمتر جرياني 
توانسته است مانند آن دوران، َعلَم مردمي بودن را در حرف و عمل 
بلند بكند اما با اين حال، گروه ها و افرادي در گوشه وكنار، روزنه هايي 
را در تاريكي ها به وجود آورده اند كه چشماِن جريان قدرت و ثروت را 
آزار مي دهد. يكي از اين افراد »ميالدگودرزي« است؛ كسي كه به قول 
خودش »آوانگارد« است و سعي مي كند؛ »پيشرو« باشد. گودرزي، 
كارش اين است كه روي فطرت هنردوست و ضدفساد مردم دست 

بگذارد. 
در دوراني كه دوران زوال »خبرنگاري تحقيقي« است و خبرنگاران 
پس از دوران جنيني به صورت ناگهاني پير شده و به عناصر اداري و 
پشت ميز نشين تبديل مي شوند، ميالد گودرزي، از معدود خبرنگاراني 
است كه خط حيات خبرنگاري در ايران را شكسته و وارد دوران جواني 
شده است. هر جا، مسئله اي اســت، رّد پايي از او را مي توان ديد، از 
»لواسان«، تا »بانك سرمايه« و از »روزنامه قانون« تا ويالي »سرلشكر 

فيروزآبادي« و »شبنم نعمت زاده.«
او مرد ميدان حقيقي است نه فضاي مجازي. گرچه محصول فعاليت 
ميداني اش در فضاي مجازي، باقي رسانه هاي مجازي و رسمي را به 
گوشه رينگ برده و »ناك اوت« مي كند. گودرزي، فعال رسانه اي است 
از نوع حزب اللهي اما با اكثر رسانه بازهاي حزب اللهي متفاوت است، 
تفاوت اصلي اش هم در اين است كه گرچه فرصت سلبريتي شدن و 
روي هم انباشتن »فالوور« را داشته اما هرگز خودش را محدود به اين 
تيله بازي هاي رسانه اي نكرده چراكه او مي داند هدف؛ موج سواري بر 
صورت مسئله ها و مشهور شــدن نيست بلكه هدف؛ »حل مسئله« 
است. البته »چون كه صد آيد، نود هم پيش ماست« و به عبارت ديگر، 
اگر شما مسائل مردم را حل بكنيد، قطعا محبوبيت و شهرت را هم 

به دست خواهيد آورد. 
اين رويكرد اســت كه گودرزي را به ســاخت برنامه هاي مختلف 
»مسئله محور« واداشته است؛ از »آوانت تي وي« و »شهرآرا« بگير 
تا »شــهرداد« و »آرمانگرام«. برنامه هاي اينترنتي و غيررسمي كه 
كيلومترها از رسانه هاي رسمي و صداوسيماي ما در عرصه مطالبه گري 
جلو زده و در بسياري از موارد، رسانه هاي رسمي را وادار به تبعيت از 
خود كرده است. درست مثل جهاد سازندگي كه از وزارت خانه ها جلو 
زده بود و خيلي از ساختارها را مجبور به تبعيت از خود كرده بود. البته 
اين رويه را خيلي ها برنتابيده و به ستيز با آن برخواسته اند و گودرزي 
و تيمش، همواره با »قانون دان هاي قانون گريز«، درگير است كه نمود 
آن را در پرونده هاي قضايي متعددشان، مي توان مشاهده كرد. اما اين 
امر باعث نشده است كه دست از كار بكشد و عرصه را خالي كند. او نيز 
»قانون« را بلد است و مي داند چگونه مچ قانون دان هاي قانون گريز را 
بگيرد. مچ گيري كه به ادعاي خودش تاكنون 300 ميليارد تومان را به 

بيت المال بازگردانده است. 

روابط عمومي مردم
»ميالد گودرزي« را مي توان نماد نســل جديد فعاالن عدالت خواه 
نجيب، جسور، متين، وزين و تيزهوش در مطالبه عدالت دانست. فرم 
را به خوبي مي شناسد، اما همچون ديگران فرم زده و مقهور تحوالت 
فضاي رسانه نشده است. با اينحال، شناخت حرفه اي او و تيمش از 
تكنيكها و ابزارهاي روز رسانه اي، كارهاي وي را به يك سبك جديد 

عدالت خواهي در تراز نمونه هاي مشابه جهاني تبديل مي كند. 
گودرزي مي توانست در فضاي زرد شكل گرفته از فضاي شبكه هاي 
اجتماعي، ببيند كجا كسي را از كار اخراج كرده يا شاّلق زده اند تا ژست 
بگيرد، ُغر بزند و روزانه در نقد وضعيت موجود بنويسد، نااميدي را با 
توييتهايش در فضاي عمومي جامعه پمپاژ كند و خودش، ذوق زده، 
باال رفتن فالوئرهايش را در اينستاگرام مشاهده كند و به سوژه بعدي 

فكر كند. 
اما او با مستندهاي عميق، دقيق و تحقيقي »شهرداد« ترجيح داده 
تا با يك نگاه دقيق به بررسي عميق و تحليلي مسائل و كشف حقايق 
پنهان و انتشار آنها بپردازد. امري كه به بازگشت ميلياردها تومان به 
بيت المال منجر شده و اصالح ساختارهاي معيوب و فسادزا را در آينده 

نزديك به دنبال خواهد داشت. 
او هر سوژه فســادي را كه به دستش برسد، شــتاب زده منتشر 
نمي كند. فرض را بــر اين مي گذارد كه متهم تــا وقتي جرمش 
ثابت نشده، بي گناه اســت. با مطالعه و مشاهده به پيش مي رود 
و با طراحي ســناريويي هوشــمندانه، در نهايت مجرم را در دام 

خود مي اندازد. 
پايان مستندهاي او آغاز ماجرا است. 

نكته جالب اينجاست كه توليدات رسانه اي او در عين دارا بودن 
نزديك ترين نســبت با مباني انقالب اسالمي، در فضاي عمومي 
جامعه نيز بيشترين اقبال را در بين هزاران محتواي رسانه اي با 
ژست چپ گرايي از ضدانقالب تا طيف هاي مأيوس و سردرگم قائل 
به نظام دارد. او روابط عمومي مردم اســت . تكثير مدل رسانه اي 

»ميالد گودرزي« در سطح كشور، يك ضرورت راهبردي است. 
* دانش آموخته دكتري مدیریت رسانه

رســول احمــدزاده، از آن دهــه هفتادي  هایي اســت 
كــه آدم را به آینــده امیــدوار مي كننــد، از آن هایي 
كه چمــران وار پــاي كار مي آیند براي حل مشــكالت. 
اسم آقاي احمدزاده، دادستان شهرستان چهارباغ استان 
البرز از زمان تصدي پستش در دســتگاه قضا سر زبان ها 
افتاد؛ ابتدا با پرونده تخلف شوراي شهر چهارباغ و پس از 
آن صدور احكام متفاوت و بــه روز در پرونده هاي مختلف. 
احمدزاده، مسیري را در دستگاه قضا آغاز كرده است كه 
مي    تواند ریشه بسیاري از مشكالت را در كشور خشك كند. 
این قاضي جوان در افتتاحیه دهمین جشنواره مردمي فیلم 
عمار، جایزه ویژه این جشنواره؛ یعني »دستكش ننه عصمت« 
را به میالد گودرزي به دلیل فعالیت هاي عدالت خواهانه اهدا 
كرد. در ادامه، گفت وگوي »عمار« را با احمدزاده مي خوانید. 

  

؟  در ابتدا كمي از خودتان براي ما بگویید؟
رسول احمدزاده، متولد ســال 1372 در شهرستان خوي هستم، 
تا سن هجده ســالگي در همان خوي بودم تا زمان دانشگاه كه در 
دانشگاه علوم قضايي پذيرفته شدم. مهر سال 90 بود كه وارد دانشگاه 
علوم قضايي شدم و پس از چهار سال از اين دانشگاه، فارغ التحصيل 
شدم و دوره كارشناسي ارشدم را در دانشگاه تهران و دكتري را نيز در 

دانشگاه تربيت مدرس به پايان رساندم. 
زماني كه سال آخر دبيرســتان، اسم دانشــگاه علوم قضايي را در 
دفترچه كنكور ديدم، با پدرم مشــورت كردم، از همان ابتدا خيلي 
مشوق من بود و تا آخرين لحظه كه جواب نتايج كنكور بيايد، اميدش 
اين بود كه من در دانشگاه علوم قضايي قبول مي شوم و من به خاطر 

اشتياق پدرم ترغيب شدم تا اين مسير را پرقدرت ادامه دهم. 
؟  شرایط خانواده ؟

ما يك خانواده متوســط بوديم، نه اينكه بگويــم ضعيف بوديم نه 
مثاًل خيلي ثروتمند. مثل بقيه بوديم، پدرم نظامي بود و مادرم هم 

خانه دار است. 
؟  تصوري كه از قضاوت در دوران تحصیل داشــتید، 
با چیزي كه امــروز از نزدیك مي بینید، چقدر متفاوت 

است؟
قطعاً آن چيزي كه ما فكر مي كرديــم با چيزي كه االن وجود دارد، 
خيلي متفاوت است. اما اين طور نبوده كه آدم را زده كند يعني آدم 
به يك چيز فضايي، فكر مي كرده، بيايد ببيند نه اين يك چيز ديگر 
است. خيلي تشابه دارد با آن تفكري كه ما نسبت به قضاوت داشتيم 
و آن آرمان عدالتخواهي مان كه بياييم وارد اين كار بشويم. االن آن 
ايده ها و آرزوهايمان فكر مي كنم در جريان كار، جامه عمل پوشانده 

مي شود. 
؟  بیشتر توضیح مي دهید؟

دوره اي كه در خوي زندگي مي كرديم، اواخر دوران مدرسه ي من 
بود. تقريباً ســال 88 مي شد كه  دادســتان خوي را جلوي منزلش 
شهيد كردند. خب! اين يك تفكري بود در ذهن من كه يك انسان 
جهادي، مدلش مثل همين دادستان مي تواند باشد و من سقف آمال 
و آرزوهايم، در سال اولي كه وارد دانشگاه شدم، اين بود كه به چنين 
جايي برسم. يك دادستان خوب كه آن قدر، كارش، اصالح گرايانه 
است و مجرمان، خالفكاران و مفسدان را اذيت مي كند كه آنها قصد 

جانش را مي كنند. 
جلوتر كه آمدم، ديدم نه! كارهاي خيلي جدي تر هم مي شود كرد. 
دادستاني در يك شهرستان، شايد اول كار است،  شما در سطح قوه 
قضائيه، در سطح كالن جامعه، خيلي كارهاي جدي تري مي تواني 
بكني و االن هم كه وارد كار شــديم، از صفر شــروع كرديم و جلو 

مي رويم. 
؟  لحظه اي بوده كه پشیمان شده باشید؟

شايد فكر كنيد كه اغراق مي كنم اما واقعاً لحظه اي از مسيرم، پشيمان 
نبودم و هميشــه به دنبال پيشــرفت بودم. البته در موقعيت هاي 
مختلف، ممكن اســت كه حس نااميدي به انسان دست بدهد، اما 
اين حس تا فردايش براي من ادامه نيافته است، اين ها زود گذرند و 
به نوعي واكنشي در برابر همان موقعيت ها هستند اما آن دلسردي و 

بي انگيزگي تا به حال برايم به وجود نيامده است. 
؟  برویم سراغ حوزه كاري فعلي تان؛ درباره قضیه شوراي 
شهر »چهارباغ« كه در مقطعي هم رسانه اي شد، توضیح 

مي دهید؟
از زماني كه من وارد قوه قضاييه »چهارباغ« شدم، اين ور آن ور، مردم 
مي گفتند كه شهرداري و شوراي شهر، فاسد هســتند و با رانت و 
پول، كارها را جلو مي برند و شهر را به نابودي كشانده اند. دستوري 
به اداره اطالعات دادم كه موضوع را بررسي كنيد. يك مدت گذشت 
و مأموران اداره اطالعات آمدند و جلســه گذاشتيم و عليه تعدادي 

از اعضاي شورا اعالم جرم كرديم؛ تعدادي از اعضاي فعلي و سابق، 
شهردار سابق، كارمندهاي شــهرداري و كارچاق كن ها را بازداشت 
كرديم و تحقيقات مان به صورت علني شــروع شد. يكي از تخلفات 
جالب اين ها اين بود كه بين خودشان، قرار گذاشته بودند كه دو عضو 
شوراي شهر چهارباغ از شهرداري شهر انديشه و دو عضو شوراي شهر 

انديشه از شهرداري چهار باغ حقوق بگيرند. 
مي توانستيم عليه اين افراد اعالم جرم بكنيم، اما ديديم اين فرآيند 
ممكن است طوالني شود. به دو عضو شــوراي شهر انديشه، گفتم 
مي توانم عليه شما اعالم جرم كنم، آبروي شما برود و ته اش هم شما 
بايد پول را برگردانيد، راه دوم اين است كه خودتان، پول و سودش 
را بريزيد به حساب شهرداري چهارباغ، ما هم از اختيار قضايي مان 

استفاده مي كنيم و حكم مقتضي صادر مي كنيم. 
فكر مي كردند با آنها شــوخي مي كنم، مي گفتند نمي توانيد كاري 
كنيد. در نهايت گفتم سه روز فرصت مي دهم  اگر پول را پس داديد 
كه هيچ، اگر نداديد آن موقع مي بينيد كه چه باليي سرتان مي آيد. 
در چنين مواردي، مديريت كردن فضا، هم خيلي مهم است، درست 

اســت كه در دادگاه، حكم صادر مي كنيم ولي همه ماجرا، دادگاه 
نيست، يعني از طريق رابط ها و افراد مختلفي كه داشتيم و مديريت 
فضاي رســانه اي، فضا را به نفع عدالت جلو مي برديم. خالصه؛ اين 
افراد پول ها را پس دادند. در رابطه با آن دو عضو ديگر هم پرونده اي 

جداگانه داريم. 
؟  قضیه ساخت و ساز غیرقانوني ویالها چه بود؟

قصه ، اين شكلي بود كه اعضاي شــوراي شهر چهارباغ، شهر را بين 
خودشان تقسيم كرده بودند. هر قسمتي از شهر، منطقه استحفاظي 
يكي از اعضا بود و هر كســي مي خواست در آنجا ساخت و ساز كند، 
اگر جواز مي گرفت كه هيچ، اگر جواز نمي گرفت بايد با اين آقايان 

هماهنگ مي كرد. 
در تحقيقاتي كه داشتيم، پاي جهاد كشــاورزي هم به ميان آمد، 
هدف مان اين بود كه برخورد جدي بــا اينها صورت بگيرد و بدانند 
كه شهر بي حساب و كتاب نيســت و دادگستري، جلوي تخلفات را 
مي گيرد. بعد از دستگيري هايي كه داشتيم، در شهرهاي مختلف 
هم موجي راه افتاده بود كه همين طور شهردار و شوراي شهر بود كه 
بازداشت مي كردند. البته قبلش هم بود، اما نوعاً قانون شهرداري ها، 

طوري طراحي شده كه فساد در آن، به راحتي شكل مي گيرد. 
؟  مسئله اصلي در این طور اتفاقات چه چیزهایي است؟

موضوع خيلي مهمي كه به آن توجه نمي شود، حقوق عمومي است. 
اگر حقي از كسي زايل شود، او شكايت مي كند و بعد از آن،  رسيدگي 
مي شــود ولي در حقوق عامه كه مربوط به كل جامعه است، چون 
معموالً كسي متولي نيست يا درگير كارهاي ديگري هستند، معموالً 
پرونده  اي شكل نمي گيرد. االن در همين قصه آلودگي هوا، همه، از 
اين اتفاق، رنج مي بريم ولي پيگيري نمي شود كه مسئول اين آلودگي 
هوا چه كسي است، يكي از اين قصه ها هم قصه تغيير كاربري است كه 
الزم است قوه قضاييه از جهت حفظ و احياي حقوق عامه ورود كند. 
ما ورود كرديم و در يك مورد، چهارصد حكم تخريب داديم. بنايمان 
اين است كه با عوامل اين مسائل، برخورد جدي كنيم. اين افرادي كه 
چنين ساخت وسازهايي مي كنند، سوداگران و پولدارهايي هستند 
كه زمين كشاورزي را مي خرند، تغيير كاربري مي دهند و سود كالن 

نامشروع به دست مي آورند. 
وقتي در اين قضيه، كالن مي شويد، مي بينيد با اين كارها، كشاورزي 
در كشور از بين مي رود. كشاورزي يكي از مؤلفه هاي مهم استقالل 
و امنيت غذايي كشور است. سوداگران به خاطر منافع شخصي شان، 
كشاورزي را از بين مي برند و دير نيست روزي كه ببينيم كه ديگر 

صنعت كشاورزي ديگر مثل سابق نيست. 
؟  درباره احكامي هم كه در قضایاي گراني بنزین صادر 

كردید، توضیح مي دهید؟ خیلي صدا كرده بود. 
يك ســري از مردم آمدند اعتراض كنند، يك سري اغتشاش گرها 
هم سوار بر اين قصه شــدند و اين وسط، صداي مردم، خفه شد. در 
يك مورد، دو تا راننده تريلي كه از قزوين براي تهران، بار داشــتند، 
به اتوبان تهران- كرج كه مي رسند، مي بينند اتوبان بسته است، به 
يكي از جاده هاي فرعي  كه طرف چهارباغ است، مي روند كه از شانس 
بدشان، آنجا هم مسدود بوده است. يك سري موتورسوار هم اينها را 

تهديد مي كنند كه نبايد حركت كنيد. 
پليس امنيت اين راننده ها را  به اتهام اخالل در نظم عمومي بازداشت 
كرده بود. وقتي پرونده به من ارجاع شد، ماجرا را بررسي كردم و برايم 
محرز شــد كه اينها كاري نكرده اند. اگر هم اخاللي ايجاد شده بود، 
نتيجه كار اينها نبود، تبرئه شان كرديم. من در دادنامه ام هم كمي 
به همين واقعيت هاي اجتماعي پرداختم. من، وقتي قاضي هستم، 
نماينده مردم هســتم و بايد برمبناي قانون رفتار كنم. در دادنامه، 
اســتدالل كردم كه حتي اگر اينها، خيابان را بسته بودند، كارشان، 
نوعي اعتراض مدني است، يعني اصل27 قانون اساسي، آزادي تجمع 
و راهپيمايي مسالمت آميز داده است. چنين دادنامه اي صادر كرديم 
كه نشان بدهيم همان طور كه رهبري هم تأكيد كرده بود، صف مردم 
را از اغتشاش گرها جدا كرديم. جايي كه صف مردم را از اغتشاش گر 
جدا مي كند، دادگاه اســت. فكر نمي كردم اين دادنامه، اين قدر در 

فضاي مجازي پخش بشود. 
؟  به عنوان قاضي، به نظرتان چه كار باید بكنیم كه این 
مسائلي كه شــما هم در آنها ورود كردید، كمتر پیش 

آید؟
آگاهي بخشي به مردم، يك مسئله مهم است، باعث مي شود كه مردم، 
جلوي پايشــان را نگاه كنند و ببينند درست اســت كه امروز، زمين 
كشاورزي ات را مي فروشي و سود مي كني، ولي در واقع، به نسل آينده 
خودت و كشورت ضربه مي زني. اين فرهنگ سازي در كشور ما، به نظر 
من، خيلي ضعيف است، يعني اصالً در فضاي عمومي كشور، چه تبليغات 
رسمي و چه غيررسمي، چيزي راجع به اين موضوعات، نمي بينيد. البته 
بعضاً بچه ها بعضي  گروه هاي دانشــجو، در يك سري مثل ويالسازي 
غيرمجاز در لواسان و. . . ، ورود كردند ولي اينها بيشتر از حيث مقابله با 
مفاسد و گردن كلفت ها بوده، بحث ما، يك چيز ديگر است. بحث مان، افراد 

معمولي هستند، اينها، به نظر من، كار رسانه است. 

گپ وگفت با دادستان شهرستان چهارباغ كه در مراسم افتتاحیه جشنواره عمار از میالد گودرزي تقدیر به عمل آورد

فضا را با »رسانه« به نفع عدالت جلو می بريم

آگاهي بخشــي به مردم، یك مسئله مهم است، 
باعث مي شود كه مردم، جلوي پایشان را نگاه كنند 
و ببینند درست است كه امروز، زمین كشاورزي ات 
را مي فروشي و ســود مي كني، ولي در واقع، به 
نسل آینده خودت و كشورت ضربه مي زني. این 
فرهنگ سازي در كشــور ما، به نظر من، خیلي 
ضعیف است، یعني اصاًل در فضاي عمومي كشور، 
چه تبلیغات رسمي و چه غیررسمي، چیزي راجع به 
این موضوعات، نمي بینید. البته بعضاً بچه ها بعضي  
گروه هاي دانشــجو، در یك سري مثل ویالسازي 
غیرمجاز در لواســان و. . . ، ورود كردند ولي اینها 
بیشــتر از حیث مقابله با مفاسد و گردن كلفت ها 
بوده، بحث ما، یك چیز دیگر است. بحث مان، افراد 
معمولي هستند، اینها، به نظر من، كار رسانه است

كارگردان مستند افشاگرانه »داد« از سبك خبرنگاري میالد گودرزي مي گوید:

تكثير مدل رسانه انقالب

علي اصغر مرتضایي راد یادداشت 

محمد ولوي *یادداشت 
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جلوتر از سينما
در افتتاحيه دهمين جشنواره مردمی فيلم عمار، برگزيدگان شش 
بخش به انتخاب هيئت داوران جشــنواره، معرفی و تقدير شدند. با 
تعدادی از اعضای داوری اين بخش ها گپ وگفتی داشتيم و نظرشان 

را درباره آثار امسال جويا شديم.
  امرا... احمدجو؛ داور بخش »فیلمنامه« 

فيلمنامه، اساس فيلم است و ضعف سينمای ما در اين سال ها دقيقاً 
در همين بخش است، مسئله ای كه سال های سال است پايدار مانده و 
رشد آن چنانی نداشته و اميدوارم كه توجه و برنامه ريزی دقيق در اين 

زمينه سينمای ما را در امر فيلم نامه نويسی رشد دهد.
در آثار امسال جشنواره، چند فيلم نامه نويس مستعد حضور دارد كه 
اين استعداد هم در فيلم نامه نويسان بلند و هم در فيلم نامه های كوتاه 

به چشم می خورد.
مشكل فيلم نامه نويسی نه فقط در جشنواره عمار كه در بقيه جشنواره ها 
هم به چشم می خورد عدم مطالعه و كم سوادی فيلم نامه نويسان است، 
به گونه ای كه بعضاً مشكالت اماليی نيز در برخی آثار موج می زند يا 

اينكه ديالوگ را تنها ابزاری برای رد و بدل اطالعات می دانند.
فيلمنامه افزون بر اين كه دستور كار فيلم سازی است جداگانه يك اثر 

ادبی هم محسوب می شود و از آن ديدگاه هم به آن نگاه می شود.
فيلم نامه هايی كه هيئت انتخاب جشنواره عمار بر اساس مرامنامه اين 
جشنواره انتخاب كرده اند نشان از پيشرفت فيلمنامه نويسان در بين 
بچه های عماری دارد و اين پيشرفت نشان می دهد كه عمار در زمينه 
فيلمنامه نويسی توانسته سهم كوچكی را ايفا كند و اميدوار هستم كه 
اين روند سال به سال بهتر و بيشتر شود و ان شاءاهلل اين جشنواره پايدار 
و روبه جلو حركت كند و فيلم سازانی را تربيت كند كه در آينده سكان 

اين سينما را به دست گيرند. 
  محمدتقی فهیم؛ داور بخش »نقد، مقاله و پژوهش های 

سینمایی«
جشنواره عمار جشنواره ای متفاوت با ديگر جشنواره هاست، ما در 
سال 40 جشنواره سينمايی داريم كه همه شان مثل هم هستند، اما 
اين جشنواره از جنبه های مختلف متفاوت است با ديگران و همين 
مسئله آن را جذاب كرده است. من در شصت  جشنواره سينمايی داور 
بوده ام و معموالً در جشنواره ها به موضوعات نقد و مقاالت، به صورت 
جدی توجه نمی شود، بنابراين خود اينكه جشــنواره عمار به اين 
موضوع پرداخته و يك بخش را بــه مقاله وپژوهش اختصاص داده، 
جای خوشحالی دارد. توجه به پژوهش های سينمايی كه منجر به 
آسيب شناسی آن می شود، به نظرم از خود سينما باالتر است، خيلی 
از پژوهش ها و تحقيق هايی كه به اينجا آمده و ارزيابی شده، خيلی از 

سينمای ما جلوتر است.
تنوع آثار در بخش نقد و مقاالت جشنواره امسال باال بود اما نكته ای 
كه وجود دارد اين است كه »عمار« در اين بخش ارتباط تنگاتنگی با 
بدنه سينما ندارد و بايد در اين ميدان به نقد ژورناليستی بيش از پيش 
اهميت دهد. نقد ژورناليستی در كشور ما بيشتر از خيلی چيزهای 
ديگر روی سينما تعيين كننده است و ممكن است سينما را به سمتی 
ببرد كه خودش می خواهد، مثاًل نگاه كنيد در اين سال ها كاری كه 
يك مجله با سينمای ما كرده و اينكه سينما را به سمت راهبردهای 
كالن حتی ايدئولوژيك خودشان سوق داده، تا چه ميزان بوده است. 
بنابرايــن می خواهم بگويم در »عمار« چنيــن نگاهی به مقاالت و 
پژوهش ها نيست، اما در گرايشــات ديگر مثل اقتصاد، رسانه و هنر 

توجه زيادی شده بود.
  میالد عرفان پور؛ داور بخش »نماهنگ«

امسال، به نظرم، سطح كيفی آثار رسيده به دبيرخانه جشنواره در 
»نماهنگ«، به مراتب ارتقا پيدا كرده بود و ما شاهد آثار بهتری بوديم 
كه در زمينه ها و موضوعات مختلف كار شده بود و همين مسئله، يك 
مقدار كار داوری را دشوار كرد. پيشنهاد می دهم برای سال های آينده، 
توجه به موضوعات خط شكن، ويژه و نوآورانه بيشتر بشود. انتقادی 
كه  می شد به عموم كارهای امسال كرد، اين است كه بيشترشان در 
موضوعاتی بودند كه خيلی مسائل خطرپذير و نوآورانه ای نبودند. اگر 
ما توجه به موضوعات خط شــكن و به روز را بيشتر كنيم، می توانيم 

موفق تر باشيم.
»نماهنگ« حاصل تركيب چند رشته و هنر مختلف است يعنی شعر، 
موسيقی، آهنگ سازی، تصويربرداری، كارگردانی و فيلم نامه نويسی. 
حاصل همۀ اين هنرها می شود چيزی به نام »نماهنگ« كه در واقع، 
ضريب تأثير هنرهای ديگر را بيشــتر می كند. يعنی شعر را مؤثرتر 
می كند، موسيقی را مؤثرتر می كند؛ در واقع، به همۀ هنرهايی كه در 
دل خودش دارد، يك ارزش افزوده  می دهد. از اين جهت »نماهنگ« 
با توجه به اين تأثيری كه می تواند در فضای جامعه داشــته باشــد 
و همچنين با در نظر گرفتن تصويری بودنــش و جذابيت آن برای 

مخاطب، جزو مهم ترين بخش های جشنواره عمار است.
  محسن مقصودی؛ داور بخش »برنامه تلویزیونی«

توجه و تمركز جشنواره عمار بر توليدات تلويزيونی، كار خوب و قابل 
ستايشی است، اما جشنواره عمار هنوز به سمت نقد كارهای ضعيف 
نرفته و به نظرم در نشست های جنبی می تواند چنين امری را در دستور 
كار خودش قرار دهد، اما بدون شك يكی از آن چيزهايی كه می تواند 
صداوسيمای ما را رو به جلو ببرد و نقاط ضعفش  را اصالح كند، تقدير 

از كارهای خيلی خوب است. 
داوری آثار امسال، برای من ســخت بود و همه كارهايی را كه نامزد 
شدند، شايسته فانوس می دانم و من به شوخی به دوستان می گفتم 
كه می خواهم اســتعفا بدهم يعنی اينقدر برای من سخت بود. در 
انتخاب آثار، پژوهش، خالقيت و اتاق فكر داشتن برای من مهم بود 
و اين كه برای مخاطب ارزش قائل شــوند و برای آن  چيزی كه روی 
آنتن می خواهد، برود وقت بگذارند و نگويند همين االن فكر كنيم، 
فردا بسازيم و به نظرم آثاری كه نامزد شدند همه شان صاحب حرف 

و صاحب فكر بوده اند.

گفت وگو
دهمين دوره جشــنواره مردمــی فيلــم  گزارش
عمار، از اوسط مهر ماه سال جاری، با انتشار 
فراخوان در پنج بخش »فيلم«، »جشواره علوم انسانی«، »فيلِم ما«، 
»فراخوان های مردمی« و » فراخوان اكران مردمی« و همچنين در 
هفت موضوع »رويای ايرانــی«، »پايش و پااليــش اجتماعی«، 
»حافظه ملی«، »فتنه 88«، »مقاومت جهانی«، »همت مؤمنانه« و 

»ملت قهرمان« كار خود را شروع كرد.
پس از اعالم فراخوان، دبيرخانه جشنواره در بخــــش فيلــم در 
قالب های داســتانی )كوتــاه، نيمه بلنــد، ويدئويی و سينمايی(، 
مســتند، پويانمايی و موشن گرافيك، كليــپ و نماهنــگ، برنامه 
تلويزيونی )تركيبی، گــزارش خبری، موشــن گرافيك، كليپ و 
تلويزيون اينترنتی و...(، فيلم نامه )طرح، سيناپس يا فيلم نامه كامل 
داستانی و سريال، طرح فيلم نامه مستند(، لوح نگار )پاورپوينت(، 
نقد، مقــاله و پژوهش هــای ســينمايی و همچنين فيلم ما اقــدام 

بــه پذيــرش آثــار كــرد.
در مراحــل مختلــف دريافــت آثــــار، دبيرخانــه جشــنواره 
جهــت داوری اوليــه و تعييــــن آثــار راه يافتــه بــه بخــش 
مســابقه، فيلــم هــا را در اختيــار هيئــــت انتخــاب قــرار 
داد تــا بــر اســاس ســه شــــاخص كلــی ســوژه و محتــوا، 
جذابيــت، فــــرم و تكنيــك ســينمايی بــــه انتخــاب اثــر 

بپردازنــد.
 بــا پايــان يافتــن مهلــت ثبت نــــام و ارسال آثار، در دهمين 
دوره ايــــن جشــــنواره در 15 آذر و دريافت 2683 اثر توسط 
دبيرخانه جشــنواره كه 25,6 درصد رشد كمی نسبت دوره قبل 
داشت، رونــد انتخــاب آثار از ســــوی هيئت انتخاب، شــتاب 
بيشــتری گرفت و در مرحله اول، از ميان 131 اثــر رســيده بــه 

بخــش »نماهنــگ و كليپ«، 25 اثر به بخش مسابقه راه يافت. 
همچنين از ميان 456 اثر رسيده به بخــش »برنامــه تلويزيونــی، 
تلويزيون اينترنتی و گزارش خبری«، 50 اثــر، از ميان 90 رسيده 
به بخش »پويانمايی«، 32 اثر، از ميان 348 اثــــر رسيده بــــه 
بخــش »فيلــم مــا« 44 اثر، از 91 رسيده به بخش »لوح نگار«، 
11 اثر، از ميان 385 رسيده به بخش »فيلم نامه«، 29 اثر، از ميان 
61 رسيده به بخش »نقد، مقاله و پژوهش های سينمايی«، 19 اثر 

راهی بخش مسابقه شد.
از ميان راه يافتــگان نهايــی بــه بخش مســابقه در هفت بخش 
فــوق، برگزيدگان جشنواره پس از داوری در روزهــای هفتم تا نهم 
دی ماه تعيين شدند كه در افتتاحيــه دهمين جشــنواره مردمــی 

فيلــم عمــار، معرفــی و از آنــان تقديــر بــه عمــل آمـد.
همچنين بر اساس اعالم دبيرخانه جشنواره، از ميان 628 دريافت 
شــده در بخش »مســتند«، 18 اثر در موضوع »پايش و پااليش 
اجتماعی«، 22 اثر در موضوع »ملت قهرمان«، هفت اثر در موضوع 
»رؤيای ايرانی«، 13 اثر در موضوع »همــت مؤمنانه«، 15 اثر در 
موضوع »تاريــخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقــدس«، 21 اثر در 
موضوع »جنگ نرم«، 12 اثر در موضوع »حافظه ملی«، 13 اثر در 
موضوع »بيداری اسالمی و جهانی« و هفت اثر در موضوع »مدافعان 

حرم« وارد بخش مسابقه شدند.
قم، خراسان رضوی و خوزستان پیشتازند

بنا بر اين گزارش، از ميان فيلم های رسيده به جشــنواره، قالــب 
مســتند با 628 اثــــر، داســــتانی با 404، ، برنامه تلويزيونی 
با 456،  بيشتريــــن آثــــار حاضر را بــه خــــود اختصــاص 
داده انــد. همچنين موضوعــات »رؤيای ايرانی« و »حافظه ملی« 
نيــز بيــش از ســاير موضوعــات فراخــوان جشــنواره، مــورد 

توجــه فيلمســازان قــرار گرفتــه اســت.
در بيــــن استان های كشــور، بعــد از تهــــران، فيلم ســازان 
اســــتان های  قم بــــا 301 اثر، خراســان رضوی با 163 اثر و 

خوزستان با 96 اثر،  بيش تريــن تعــداد آثــار حاضــر در دهمين 
جشــنواره عمار را دارنــد.

عالوه بر اين، فيلمســازان شهرســتان های اشكذر)يزد(، بهشهر و 
بابل)مازندران(، بوير احمد)كهگيلويه و بويراحمد(، داراب)استان 
فارس(، ملكشاهی)ايالم( و ميناب)هرمزگان( نيــز حضــور قابــل 

توجهــی در دهمين جشــنواره عمــار دارنــد.
افزايــش آثــار ثبــت نامی نســــبت به دوره گذشــته اكثــراً 
مربــــوط بــــه شهرســتان ها هســــتند كــــه نشان دهنده 
مشــاركت در اســتان های مختلــف اســــت و خبــر از ايــن 
می دهد كــه جشــنواره در تحقــق عدالــت در بخــش توليــد، 

گامــی رو بــه جلــو برداشــته اســت.
اما در داوری آثــار ارســالی بــه جشــنواره عمــار، محورهايــی 
از جملــه موضــوع، رويكــــرد، نشانه شناسی، فــرم، كاركرد، 
نســبت فــرم و محتــــوا، نســبت اثــر بــــا مخاطــب و در 
نهايــت نســبت اثــر و ســــازنده آن مــــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت.
در محــور موضــــوع، عناوينــی از جملــــه خــط شــكنی، 
جســارت، بــه  جايــی و بهنگامی، اولويــت بنــدی، فراگيــری، 
واقعی بودن، اجتماعی در برابر فردی و در بخــــش رويكــــرد، 
ترويــج اســالم نــــاب، تضعيــف اســــالم امريكايــی، نگاه 

جبهــه ای)گرايــش به حق، استكبارســــتيزی و مبــارزه بــا 
ظلــم(، خودبــــاوری و اميدبخشــی، روشــنگری، نقــد درون 
گفتمانــی، رويكــرد بومــی بــا افــق جهانــی، مردم نمايــی و 

مســئوليت پذيری مــورد توجــه داوران قــرار گرفــته است.
در بخــش هــــای نشــانه شناســی و فــــرم نيــز عناوينــی 
همچــون انقالب اســالمی و نشــانه هــای مردمــی و همچنيــن 
موجزگويــــی و مكفی گويــی، قهرمان محــــوری، قصه گويی، 
خالقيــت و دســتاورد فنــی و كم هزينه بودن، مدنظر هيئــت 

داوران قــرار داشته است.
در بخش »فراخوان های مردمی« كــه از دوره قبل، به بخش های 
فراخوان اصلی جشــنواره، افزوده شــد، تاكنــون 61 فراخوان از 
سوی اشخاص، تشــكل های مردمی و مؤسسات فرهنگی، هنری، 
اجتماعی، اقتصادی و علمی به ثبت رسيده است. عالقه مندان نيز 
می توانند جهت ثبت فراخوان جديد براســاس دغدغه هايشان به 

سايت جشنواره AmmarFilm.ir مراجعه كنند. 
از ميان فراخوان های مردمی دوره جاری نيز می توان به نمونه های 

زير اشاره كرد:
*جايزه »شهيد محسن حججی« از طرف دكتر »ابراهيم رزاقی«، 
استاد بازنشسته دانشگاه تهران، برای بهترين اثر با موضوع »اقتصاد 

مقاومتی«
*جايزه »كار« از طرف »رســول مميان«، قهرمان مستند »وقتی 
گفتند نمی شــود« برای بهترين اثر با موضوع »اشــتغال زايی در 

روستا«
*جايزه »ابوذر غفاری« از طرف »ستاد امر به معروف و نهی از منكر 
كشــور« برای دو اثر برتر با موضوع »احيای امر به معروف و نهی از 

منكر و مطالبه گری از مسئوالن«
*جايزه »شــهيد همدانــی« از طرف »خانواده ســردار شــهيد 
حســين همدانی« برای بهترين اثر با موضوع »بانكداری اسالمی 

و قرض الحسنه«
»جشنواره علوم انسانی عمار«

دبيرخانه جشنواره، به منظور پشــتيبانی تئوريك از فعاليت های 
جبهه انقالب در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه؛ بخش »نقدها، مقاالت 
سينمايی و پژوهش« را توســعه داده و در دهمين دوره عمار، آغاز 
به كار »جشنواره علوم انسانی عمار« را به عنوان يكی از بخش های 

جانبی، اعالم كرده است. 
سياست ها، موضوعات و سرفصل های »جشنواره علوم انسانی عمار« 
به تفصيل در فراخوان های بعدی اين رويداد، رسانه ای خواهد شد. 
برخی از عناوين و سرفصل های اين بخش عبارتند از: مباحث نظری 
پيرامون فرم، قالب و محتوا در سينما، نقدوبررسی سازمان توليد و 
تماشا در سينمای ايران، نقد و بررسی آثار ادوار جشنواره مردمی 
فيلم عمار، تجربه های جهانی در حوزه توليد و اكران آثار سينمايی 
و هنری، بازخوانی ارزش های دراماتيك و رسانه ای مبتنی بر تجربه 
هنر و رسانه انقالب، شاخصه های انسان انقالب اسالمی با تأكيد بر 
قهرمانان مستندهای جشنواره عمار، تحليل ظرفيت های اجتماعی 
جامعه انقالبی ايران، تحليل ياريگری جامعه ايرانی در ســيل 98، 
بررسی سينما، صداوسيما و ساير رسانه های جمعی از حيث عدالت 

رسانه ای، نقد و بررسی صدا و سيما و... .
گفتنــی اســت دهمين جشــنوارۀ مردمــی فيلــم عمــار كه 
افتتاحيه اش، روز گذشته، در تاالر انديشه حوزه هنری برگــــزار 
شــد، پــــس از 9 روز اكران آثار از 12 دی الی 19 دی در محل 
ســينما فلســطين، با معرفی و تقدير از برگزيــدگان بخش های 
مستند و داستانی در اختتاميه خود در 20 دی ماه به كار خود پايان 
می دهد. البته همچون ادوار گذشته جشنواره، اكران های مردمی 
كه پيش از اكران های مركزی جشنواره، شروع شده بود، به كارش 

ادامه می دهد.

در دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار چه خبر است؟

از فراخوان تا داوری

هيئت داوران بخش های افتتاحيه دهمين جشنواره عمار

بخش نقد و مقاالتبخش پویانماییبخش فیلمنامهبخش برنامه تلویزیونیبخش فیلم ما بخش نماهنگ

ميالد عرفان پور 

شاعر، ترانه سرا و مدیر مركز 
موسیقی حوزه هنری

مهدی کلهر

نویسنده، كارشناس، مشاور و 
مدیر فرهنگی

عباس هاديان

فیلمنامه نویس

علی حياتی

گرافیست و مدیر آتلیه طراحی 
گرافیك »سه در چهار«

احمد پهلوانيان

مدیركل صدا و سیمای مركز یزد

علی نادری

روزنامه نگار و فعال رسانه ای و 
تهیه كننده تلویزیون

جواد رمضان نژاد

رئیس مركز سیمافیلم و مدیر 
سابق شبكه پنج و افق سیما

فرهاد امين زاده

تهیه كننده انیمیشن

مسعود شجاعی طباطبايی 

مدیر مركز هنرهای تجسمی 
حوزه هنری و كاریكاتوریست

محسن مقصودی

تهیه كننده و مجری تلویزیون

محمدرضا باقری 

روزنامه نگار و منتقد فرهنگی، 
تهیه كننده و مجری تلویزیون

هوشنگ توکلی 

بازیگر، فیلمنامه نویس و 
كارگردان

سحر دانشور

نویسنده و پژوهشگر

امراهلل احمدجو

فیلمنامه نویس و كارگردان

محمدتقی فهيم

روزنامه نگار، منتقد سینما

انسيه شاه حسينی

فیلمنامه نویس و كارگردان

ميثم ظهوريان

پژوهشگر و مدیر اندیشكده 
توسعه منطقه ای خراسان 

داوود مراديان

نویسنده، تهیه كننده و كارگردان

مهدی نقويان

نویسنده
 تهیه كننده، كارگردان

الهام هادی نژاد

كارگردان

محسن عنايتی نوش آبادی

كارگردان

سيدرسول منفرد 

كارشناس فرهنگی و دبیر اجرایی 
ادوار جشنواره عمار

امير مهريزدان

تهیه كننده و كارگردان

آرش فهيم

نویسنده و منتقد سینمایی

  ویژه نامه روزانه دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار 
ضميمه روزنامه جوان
سردبیر: عارف جعفری

 تحریریه: محمدرضا پورصفار، مجتبی مالكی، 
محمود خدابخشی، مریم قربانی، حمیدرضا محمدی، 

قاسم شفیعی، ناصر شفیعی
با تشكر از رضا كاظم لو، مجید حیدری

@fanoos نظرات خود را از طریق آی دی 
 در پیام رسان های »بله« و »ایتا« با ما در میان بگذارید.

در بخش های نشانه شناسی و فرم عناوینی همچون انقالب اسالمی و نشانه های مردمی، موجزگویی و مكفی گویی، 
قهرمان محوری، قصه گویی، خالقیت و دستاورد فنی و كم هزینه بودن، مد نظر هیئت داوران قرار داشته است


