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مستند:توحیدیها
خالصــه:مــروری بــر فعالیــت  بچه هــای مســجد توحیــد تبریــز 
کــه در اوایــل دهــه ۶۰ بــا فعالیت هــای شــبانه روزی فرهنگــی نظیــر 
ــر  ــر در ســالن های تئات ــردن تئات ــه روی صحنــه ب اجــرای ســرود و ب
کــه بعــد از انقــاب تعطیــل بــود. آن هــا ســعی می کردنــد  شــهر تبریــز 

کارکــردی متفــاوت از مســجد بــه محلــه خــود نشــان دهنــد.
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مستند:شکوفههایزمستان
دربــاره  روایتــی  زمســتان«،  هــای  »شــکوفه  مســتند  خالصــه:
مســجد  در  کــه  اســت  انقــاب  اوایــل  در  فعــاالن  از  گروهــی 
فرهنگــی  کارهــای  جــی«،  متــری  »ســی  محلــه  )ع(  جواداالئمــه 

می دهنــد. انجــام 
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مستند:غریبهها
مختلــف  هنــری  گروه هــای  اعضــای  و  دانشــجویان  خالصــه:
، موســیقی، گرافیــک و... مدت هــا اســت کــه مخاطبان  ماننــد تئاتــر
ــی  ــیب شناس ــد آس ــکل نیازمن ــن مش ــت داده اند و ای ــود را ازدس خ

اســت.
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مستند:ازخونجون
از  برگرفتــه  آن  نــام  کــه  جــون«،  خــون  »از  مســتند  خالصــه:
رکاب  در  روزعاشــورا  در  اســت که  آفریقایی تبــاری  غــام  »ُجــون« 

رســید. شــهادت  بــه  سیدالشــهداء)ع( 
بــه همــت  گســترش مذهــب تشــیع  گیــری و  روایتــی از شــکل 
کــی« در نیجریــه اســت. ایــن مســتند می کوشــد  »شــیخ ابراهیــم زکزا
تــا آنچــه کــه در نیجریــه بــرای شــیعیان رخ می دهــد را از نزدیــک بــه 

تصویــر بکشــد.
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مستند:فرزندامام
شمســی،   2۰ دهــه  در  کســتان  پا اســتقال  از  پــس  خالصــه:
توســط  کشــور  ایــن  شــیعیان  بــه  متعلــق  »جعفریــه«  نهضــت 
»شــیخ مفتی جعفــر حســین« شــکل مي گیــرد و پــس از او، »عامــه 
اســت،   » »پاراچنــار شــهر  اهالــی  از  کــه  حســینی«  ســیدعارف 
خــود  تحصیــل  دوران  در  ســیدعارف  مي شــود.  نهضــت  رئیــس 
در »نجــف«، تحــت تأثیــر افــکار امــام خمینــی)ره( قــرار مي گیــرد و 
پــس از پيــروزی انقــاب اســامی، نماینــده ایشــان در ایــن کشــور 
ــه  ــناس ب ــراد ناش ــط اف ــاه 1374 توس ــت مردادم ــود و درنهای می ش
کســتان  شــهادت می رســد. مســتند، فعالیت هــای عامــه را در پا

نشــان می دهد.
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مستند:قائدالحشد
خالصــه:مســتند »قائــد الحشــد«، جمــال ابراهیمــی در جوانــی 
مبــارزه  صــدام  رژیــم  بــا  مخفیانــه  تــا  رفــت  کویــت  بــه  عــراق  از 
کنــد. و بعــد از ســال ها بــا لقــب ابــو مهــدی المهنــدس به عنــوان 
بزرگ تریــن فرمانــده ی جهــادی عــراق بــه خانــه بازگشــت. بــا شــروع 
کمــک  شــدن جنــگ توســط داعــش، عــراق از ایــران درخواســت 
نمــود و کســی کــه بــه کمکشــان شــتافت دوســت و بــرادر ابومهــدی 
در جنــگ تحمیلــی ایــران و عــراق حــاج قاســم ســلیمانی بــود، تــا 
کننــد. ماجــرای  بــار دیگــر دوشــادوش هــم دشــمن را زمین گیــر 
برادری هــا و فتــح الفتوحــات حــاج قاســم و ابــو مهــدی در ایــن 

مســتند از زبــان هم رزمانشــان روایت شــده اســت.



9

مستند:عماد

تأثیــر  تحــت  کــه  »عمــاد«  لبنــان،  اشــغال  از  پــس 
گروهــش را آمــاده مبــارزه  انقــاب اســامی ایــران اســت، 
بــا رژیــم صهیونیســتی می کنــد. بــا طراحــی او، حملــه ای 
کــه تعــداد  بــه پایــگاه فرماندهــان ایــن رژیــم می شــود 
پــا درمــی آورد. در جنــگ ۶  از  را  از متجــاوزان  زیــادی 
روزه، وی تمــام اهــداف صهیونیســت ها را بــه شکســت 
رده بــاالی  افســر  یــک  عملیاتــی،  در  او  می کشــاند. 
»موســاد« را دســتگیر و از این طریق 43۹ اســیر لبنانی 

می ســازد. آزاد  را 
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مستند:شبزندهداران
گــذرا بــه مبــارزه  خالصــه:مســتند »شــب زنــده داران«، نگاهــی 
کانسپســیون پيچوتــو بــا سیاســت  3۵ ســاله فعــال ضــد جنــگ، 

ــکا اســت. جنــگ طلبــی آمری
از  حمایــت  در  مســیحی،  کار  فــدا زن  پيچوتــو،  کانسپســیون 
ســفید  کاخ  جلــوی  روزی  شــبانه  طــور  بــه  ســال   3۵ فلســطین 

کــرد. تحصــن 
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زلزله اثر مستند:بر
 ،13۶۹ ســال  در  منجیــل  و  رودبــار  زلزلــه  از  پــس  خالصــه:
ــاد  ــقراوالن جه ــان و پيش ــی از فرمانده ــینعلی عظیم ــوم حس مرح
ســازندگی تصمیــم بــه خدمــات رســانی بــه روش جهــاد در دوران 
گیرنــد. مرحــوم عظیمــی بعــد از بررســی هــای  دفــاع مقــدس مــی 
را  طرحــی  زلزلــه  از  ناشــی  مشــکات  رفــع  کنــار  در  کارشناســانه 
بــرای آب رســانی بــه 2۵۰ هکتــار از روســتای بنــه زمیــن از توابــع 
ــه روایــت  ــر زلزل کننــد. مســتند براث شهرســتان ســیاهکل اجــرا مــی 
4 ســال تــاش هــای مجاهدانــه و خالصانــه مرحــوم عظیمــی و 
تیــم همراهشــان در جهــت خودکفایــی اهالــی روســتای بنــه زمیــن 

اســت.
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مستند:کمیته
خالصــه:مســتند »کمیتــه«؛ کمیتــه مرکــزی انقــاب اســامی در 
تاریــخ 23 بهمــن 13۵7 بــا پيــام امــام خمینــی)ره(، بــرای رســیدگی 
بــه تخلفــات پيــش آمــده، تأســیس شــد. کمیتــه هــا پــس از پاالیــش 
بــا  نبــرد  مشــغول  خارجــی  و  داخلــی  جبهــه  دو  در  آمــوزش،  و 
منافقیــن و رژیــم بعثــی عــراق شــدند. در ســال 7۰ بــا پيشــنهاد 
دولــت وقــت و تصویــب مجلــس، بــه منظــور ســازماندهی نیروهــای 
مســلح، کمیتــه انقــاب اســامی منحــل و بــا ادغــام آن بــا شــهربانی 
و ژاندارمــری، نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران شــکل 

گرفــت.
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مستند:دخترنهضت
خانــم  دربــارۀ  روایتــی  نهضــت«،  »دختــر  مســتند  خالصــه:
انقــاب  دوران  در  ســوادآموزی  نهضــت  معلمــان  از  »خضــری«، 
نهضــت  تشــکیِل  بــرای  خمینــی)ره(  امــام  فرمــاِن  از  پــس  او  اســت. 
ــر در آذربایجان شــرقی رفــت  کلیب ــه روســتاهای اطــراف  ســوادآموزی، ب
کــرد. هــدِف ایــن فرمــان، آمــوزش خوانــدن  کار جهــادی اش را شــروع  و 
کــه بــه مدرســه دسترســی نداشــتند. خانــم  و نوشــتن بــه آن هایــی بــود 
عاشــقانه  کــم،  امکانــات  و  زیــاد  ســختی های  باوجــود  »خضــری«، 
کــودکان تعلیــم مــی داد. دانش آمــوزان هــم بــا اینکــه بــا مشــکات  بــه 
زیــادی روبــه رو بودنــد امــا محبــت خانــم »خضــری« آن هــا را دل گــرم 
کــه در  می کــرد. قســمت هایی از ایــن مســتند، ازجملــه بخش هایــی 
ــی اســت.  ــِی آذربایجان ــان ترک ــه زب فضــای مدرســه ضبط شــده اســت، ب
روایــت خاطــرات و ســختی های آن دوران و دیــدار خانــم »خضــری« بــا 

اســت. ایــن مســتند  از  امــام خمینــی)ره(، بخش هایــی 
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مستند:پایتختدود
هــوای  آلودگــی  معضــل  دود«،  »پایتخــت  مســتند  خالصــه:
در  دولتــی  و  اجرایــی  هــای  دســتگاه  هماهنگــی  عــدم  و  تهــران 
ــه  ــه تصویــر می کشــد؛ همچنیــن ب کاهــش آلودگــی هــوا را ب جهــت 

دارد. اشــاره هایی  بحــران  ایــن  از  برون رفــت  راه هــای 
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مستند:ترال
ــمی  ــناد رس ــر اس ــکا ب ــا ات ــد ب ــعی می کن ــرال« س ــتند »ت خالصــه:مس
گرفتــن از تصاویــر مربــوط بــه  کمــک  ســازمان شــیات و همچنیــن بــا 
صیــد ماهیــان »تــرال« توســط کشــتی های به اصطــاح چینــی، اصــل 
ماجــرا و عوامــل پشــت پرده آن را بــرای مخاطــب روشــن بســازد و از 
از  را  اتفــاق  ایــن  تبعــات  شــده  تــاش  مســتند  ایــن  در  دیگــر  ســوی 

می کنــد. بررســی  زیســت محیطی  دیــدگاه 
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گزیدهها مستند:نان
ــا  ــی محمدرض کارگردان ــه  ــا«، ب ــده ه گزی ــان  ــتند »ن خالصــه:مس
حــاج محمدحســینی اولیــن روایــت تصویــری از اعتراضــات کارگری 
کــه در پــی خصوصــی  کارگرانــی  ک اســت و روایتــی از مشــکات  ارا
شــدن کارخانه هــای بــزرگ مثــل هپکــو از بیــن رفتنــد و بحران هــای 
ــه نظــر می رســد  ــه وجــود آمــد. ب اجتماعــی و اقتصــادی فراوانــی ب
کــه بــرای صنایــع مــا در حــال رخ دادن اســت  کــه ایــن اتفاقاتــی 

خیلــی طبیعــی نیســت.
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مستند:زمستانیورت
خالصــه:مســتند »زمســتان یــورت«، دربــاره حادثه معدن زمســتان 
 43 ، کــه بــر اثــر انفجــار گلســتان  یــورت واقــع در شــهر آزادشــهر اســتان 

کارگــر آن جــان خــود را از دســت دادنــد.
کارگــران معــدن زمســتان  همچنیــن ایــن مســتند روایتــی از زندگــی 

یــورت، پرداختــن بــه مشــکات و دغدغــه هــای آنــان اســت.
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مستند:خصوصیسوزی
خالصــه:کارخانــه ماشین ســازي تبریــز از ســال ???? در لیســت 
ایــن  و  مي گیــرد  قــرار  خصوصي ســازي  ســازمان  بــه  گــذاري  وا
کارخانــه بــه علــت این کــه  مســئله ؟؟ ســال، طــول مي کشــد ایــن 
خصوصــي  بخــش  بــه  گــذاري  قابل وا دارد،  انحصــاري  تولیــد 
کارخانــه را بــدون احــراز اهلیــت و بــدون  نیســت امــا دولــت ایــن 
کامــل خبــري، بــه  گرفتــن مقــررات اصــل ?? در ســکوت  در نظــر 
گــذار مي کنــد بعــد  گمنــام بــه نــام »قربانعلــی فرخــزاد« وا فــردي 
ــو در  ــد هپک ــي مانن ــات مختلف ــازي، موضوع ــاي ماشین س از قضای
ک، پاالیشــگاه کرمانشــاه، کشــت و صنعــت مغــان، هفت تپــه و...  ارا

آشــکار شــدند.
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نفسمیکشد مستند:شهر
خالصــه:فیلــم روایتــی از زندگــی و فعالیت هــای حــاج »محّمــد 
بــا  دارد،  موزایيک فروشــی  کــه  او  اســت.  قاســمی بختیاری« 
تأســیس مؤسســه خیریــه »احسان الحســن«، ؟؟ خانــواده را تحــت 
پوشــش می گیــرد و ماهانــه بــه آن هــا کمــک می کنــد. عاوه بــر ایــن، 
حاج محمــد در محلــه »اتابــک« تهــران؟ واحــد مســکوني را به طــور 
رایــگان و بــه مــدت یــک ســال، در اختیــار زوج هــای جــوان قــرار 
، می توانــد در حــد تــوان خــود، مانــع بزرگــی  ــا ایــن کار می  دهــد. او ب
کثــر جوانــان قــرار  کــه در ابتــدای ورود بــه زندگــی در پيــش پــای ا را 

دارد، برطــرف ســازد.
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مستند:قدمخیر
، مــادر شــهید رحیــم جوادی، انســانی  خالصــه:خانــم قــدم خیــر
، مهربــان و خیــر اســت. او خانــه ی خــود را به عنــوان  بســیار صبــور
کــرده اســت و قدم هــای خیــری ماننــد تهیــه  جامعــه القــرآن وقــف 
جهیزیــه بــرای نیازمنــدان، لبــاس بــرای نــوزادان و اســباب بازی 
کــودکان بیمــار برمــی دارد. وی خانــه ی خــود را محلــی بــرای  بــرای 
برگــزاری مراســم عقــد و ازدواج جوانــان قــرار داده و موجــب شــادی 

بســیاری از جوانــان شــده اســت.
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مستند:اینمنطقهآلودهبهمیناست
کــه  خالصــه:ســید مهــدی صدرالســاداتی، طلبــه جوانــی اســت 
گــری از مســئولین بــرای حــل مشــکات مــردم و مبــارزه  بــه مطالبــه 
بــا اشــرافی گــری مســئولین می پــردازد. او در ماجــرای اشــرافی گــری 
کنــد  کــه مشــکل را حــل  امام جمعــه ســابق ایــام، ســعی می کنــد 
کــه بــه دلیــل شــکایت مســئول  کنــد  و آقــای رضایــی نیــا را تبرئــه 
دفتــر امام جمعــه ایــام متهــم شــده اســت امــا باوجــود تاش هــای 
باالخــره،  نمی شــود.  امام جمعــه  بــا  ماقــات  بــه  موفــق   ، بســیار
حجت االســام  و  می شــود  برکنــار  ســمت  از  ایــام  امام جمعــه 

رضایــی از اتهاماتــش تبرئــه می شــود.
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مستند:امیدیه
از  تیتــر  ایــن  بــا  کوتاهــی  ویدئــوی   ۹7 دی مــاه   22 خالصــه:
ــه  کــرد: »حمل ــه در اســتان خوزســتان، همــه را شــوکه  شــهر امیدی
ــتور  ــا دس ــرم ب ــع ح ــاز مداف ــه جانب ــه خان ــوران ب ــه مام ناجوانمردان

دادســتان وقــت شــهر امیدیــه«
مســتند امیدیــه روایتــی اســت از پشــت پــرده  آن اتفــاق، کــه هنــوز 

بــرای همــه مبهم اســت…
تصویربــرداری ایــن مســتند از بهمــن مــاه ۹7 آغــاز شــد و به مدت 

ســه مــاه در فضایــی امنیتی ادامــه یافت.
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مستند:دریابست
مشــکات  از  اســت  روایتــی  »دریابســت«،  مســتند  خالصــه:
صیــادان نــوار ســاحلی “مکــران” بــا محوریــت کشــتی های چینــی، 
تــرال  صیــد  می دهنــد،  انجــام  چینــی  کشــتی های  کــه  صیــدی 

اســت.
ــا بحرانی شــدِن وضعیــت ماهــی و آبزیــان در دریــای هرمــزگان،  ب
کــه براســاس  مســئوالن شــیات، طــرح دریابســت را اجــرا می کننــد 
آن، صیــادی ممنــوع اســت امــا در اولیــن روزهــای اجــرای طــرح، 
ِکشــتی صنعتــی درحــال صیــد منتشــر می شــود. تصاویــری از یــک 
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مستند:ماهیهادرسکوتنمیمیرند
خالصــه:مســتند »ماهــی هــا در ســکوت نمــی میــرد«، دربــاره ی 
کــه یــک زمانــی  مــرگ زندگــی یــک اســتانی از ایــن مملکــت اســت 

گنــدم ایــن مملکــت بــود  . کننــده ی  تامیــن 
و  بلوچســتان  و  سیســتان  مــردم  درد  شــرح  بــه  مســتند  ایــن 
بررســی مشــکات و محرومیــت هــای ایــن اســتان مــی پــردازد.
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مستند:قزلقیه
ــود  ــتان باوج کردس ــتان  ــریش آباد" اس ــهر "س ــردم ش خالصــه:م
معــادن ارزشــمندی ازجملــه ســنگ مرمــر مشــکات اقتصــادی 
قانــون  برخــاف  امــام  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  دارنــد.  وســیعی 
گــذاری معــدن بــه مالکیــت افــراد،  اساســی مبنــی بــر ممنوعیــت وا
ســند معــدن "قــزل قیــه" را از آن خــود می کنــد و بــا شــکایت ســتاد، 
کــه معــدن را طــی مزایــده ای  پروانــه بهــره بــرادری محســن زارعــی 
کــرده بــود ابطــال می شــود؛ امــا مــردم پــس از چنــدی  خریــداری 
نشــانه  بــه  و  می شــوند  معــدن  ســر  بــر  زارعــی  فعالیــت  متوجــه 
اعتــراض بــه مــدت هفــت مــاه در زمیــن معــدن تحصــن می کننــد. 
ســپس ســتاد اجرایــی، معــدن را بــه قیمــت 11 میلیــارد بــه زارعــی، 
نیــز  را  مــردم  زارعــی  و  اجرایــی  ســتاد  بیــن  جنــگ  می فروشــد. 
کــه نه تنهــا هیــچ ســودی  وارد پرونــده پيچیــده قضایــی می کنــد 
برایشــان نداشــت بلکــه زنــدان را نیــز بــرای آن هــا بــه دنبال داشــت.
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مستند:رویایآجری
خالصــه:مســتند »رویــای آجــری« روایتــی متفــاوت از تاریخچــه 
سیاســتگذاری مســکن در ۶۰ ســال اخیــر کشــور اســت و تحــوالت 
ــا امــروز بــه تصویــر می کشــد.  ایــن حــوزه را از دوره دکتــر مصــدق ت
در ایــن مســتند ضمــن اســتفاده از تصاویــر آرشــیوی، بســیاری 
کــه نقشــی در  از بازیگــران اصلــی حــوزه مســکن و افــراد تاثیرگــذار 
تحــوالت آن در ده هــای اخیــر داشــته اند در برابــر دوربیــن قــرار 
ــاز  کاالی مــورد نی ــر ایــن  ــه ب ک گرفتــه و روایتگــر اتفاقاتــی می شــوند 

مــردم گذشــته اســت.
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مستند:هیچوپول
انتخــاب مدرســه ی دولتــی یــا غیر دولتــی، مشــکلی  خالصــه:
ــی  ــه  ذهن ــر دغدغ ــی زودت ــا حت ــالگی و ی ــن هفت س ــه از س ک ــت  اس
تبلیغــات  برخــاف  غیر دولتــی  مــدارس  می شــود.  خانواده هــا 
وضیعــت  در  کمرنگــی  بســیار  تأثیــر  می کننــد،  کــه  گســترده ای 
کنکــور  و  نهایــی  امتحانــات  در  حتــی  دانش آمــوزان،  تحصیلــی 
و  آمــوزش  حــوزه  در  کان  سیاســت های  طرفــی  از  داشــته اند. 
گــران در  کم کیفیــت و  گســترش ایــن مــدارس  پــرورش، در حــال 

کشــور اســت. سراســر 
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مستند:داد
کامیــون  خالصــه:مســتند، روایتــی دربــارۀ اعتــراض راننــدگاِن 
اســت.  کشــور  حمل ونقــل  سیســتم  در  موجــود  فســاد  بــه 
پایانه هــای  در  را  تحصن هایــی  و  تجمع هــا  راننــدگان،  ایــن 
صفائیــان«،  »میثــم  ســید  برپامی کننــد.  بندرعبــاس  باربــرِی 
به عنــوان سردســتۀ راننــدگان، بازداشــت و بــه یک ســال حبــس 
ایــن ماجــرا، اعتراض هــای صنفــِی  بــه بهانــة  محکــوم می شــود. 
کارگــران معــادن طــا و  و  اعتصــاب پرســتاران   ، ســال های اخیــر
ــرکات  ــن تح ــا ای ــی ب ــی و قضای ــاروای امنیت ــای ن ــکل برخورده مش

می گیرنــد. قــرار  بررســی  مــورد  فیلــم  در  عدالت خواهانــه، 



29

مستند:بزنگاه
کاریکاتوریســت سرشــناس و  پرتــره »مازیــار بیژنــی«،  خالصــه:
انقابــی اســت. کاریکاتورهــای بیژنی با مضامین سیاســی  انتقادی، 
دارد.  زیــادی  طــرف دار  و  شناخته شــده  انقابــی،  جامعــه  بیــن 

ــور بیژنــی نیــز هســت. کاریکات ــام ســایت و مجلــه  »بزنــگاه«، ن
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مستند:میرزاجواد
اثــِر »میرزاجــواد«، تاریخچــۀ ورود دوربیــن عکاســی  خالصــه:
بــه ایــران و تأثیــر عکاســِی اجتماعــی و سیاســی در رویدادهــای 
تاریخــِی ایــران را بررســی می کنــد. در دوران مشــروطه، عکاســی بــه 
ابــزاری بــرای مبــارزۀ مــردم تبدیــل می شــود؛ »میرزاجــواد« اولیــن 
کــه در ماجــرای فتــح تهــران به وســیلۀ  عــکاس شــهیِد ایــران اســت 
تأثیــر  ایــن مســتند،  در  به شــهادت می رســد.  مشــروطه خواهان 
عکــس و عکاســی در رویدادهایــی مثــل جنــگ ایــران و ترکمن هــا، 
کرمانــی، تحصــن علمــای  قتــل ناصرالدین شــاه به دســت میرزارضــا 
و  حســنی  عبدالعظیــم  حضــرت  حــرم  در  تهــران  مشــروطه خواِه 
مبــارزۀ مجاهــدان تبریــزی بــا شــاه به رهبــری ســتارخان و باقرخان، 
از  یکــی  قدیمــی،  تصاویــر  آرشــیو  از  اســتفاده  می شــود.  بررســی 

مهم تریــن بخش هــای ایــن مســتند اســت.
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مستند:قصهمامیتوانیمحسین
دربــارۀ  روایتــی  حســین«،  می توانیــِم  مــا  »قصــۀ  خالصــه:
خالــق  و  گرافیــک  حــوزۀ  فعــاالن  از  احمدی ســخا«  »حســین 
مجموعه پوســترهای »مــا می توانیــم« و »کتــاب بخوانیــم« اســت. 
کــه  »احمدی ســخا«، از هنرمنــدان خــاق و انقابــِی ایــران بــود 
از هنــر  او  در ســن جوانــی و به خاطــر عارضــۀ قلبــی درگذشــت. 
به عنــوان وســیله ای بــرای رســاندِن اعتقــادات خــودش اســتفاده 
گرافیــک، موشــن گرافی و مســتند، ازجملــه قالب هایــی  می کــرد؛ 
آثــاری را در آن هــا تهیه کــرده اســت.  کــه »احمدی ســخا«  اســت 
امــام  ســیرۀ  از  تأثیرپذیــری  شــهید»آوینی«،  بــه  او  زیــاد  عاقــۀ 
گی هــای  ویژ از  برخــی  مســتقل،  به طــور  فعالیــت  و  خمینــی)ره( 
اشــاره  آن هــا  بــه  مســتند  ایــن  در  کــه  اســت  »احمدی ســخا« 
می شــود. در ایــن مســتند، برخــی از آثــار وی نشــان داده می شــود.
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گریکپایان مستند:آغاز
خالصــه:مجموعــه مســتندی بــا محوریــت زندگــی و آثــار شــهید 
تاریخــی  اتفاقــات  بررســی  و  مــرور  و  صــدر  محمدباقــر  الــه  آیــت 
و زندگــی علمــا و مراجــع حــوزه علمیــه نجــف اســت ، در دروران 
کمیــت عبدالکریــم قاســم و بعــد از آن صــدام ، تفکر کمونیســتی  حا
بــا نوشــتن  الــه صــدر  ایــت  بــود و  در جامعــه عــراق حکــم فرمــا 
کــرد تــا تفــاوت اندیشــه اســام و  کتــاب فلســفتنا و اقتصادنــا تــاش 

ــد. ــو نمای ــی را بازگ ــب غرب ــه مکات اندیش
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مستند:تنهامدرس
خالصــه:مســتند روایتــی از دوران زندگــی و مبــارزات سیاســی 

ســید حســن مــدرس اســت.
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مستند:آقایدادستان
خالصــه:مســتند، دربــارۀ شــهید ســید »اســداهلل الجــوردی«، از 
مبــارزان انقابــی و دادســتان ســابق تهــران اســت. او در ماجــرای 
را تحمــل  مــاه حبــس   18 ،» انقابــِی »حســنعلی منصــور اعــدام 
می کنــد. الجــوردی بــا آشــنایی از ترفنــد توبــة »منافقیــن«، فریــب 
کــه  آن هــا را نمی خــورد امــا از دادســتانی تهــران برکنــار می شــود 
تأثیرگــذار  دراین رابطــه  »منتظــری«  آیــت اهلل  مرحــوم  مواضــع 
را  زندان هــا  ســازمان  ریاســت  سیداســداهلل  آن،  از  پــس  اســت. 
برعهــده می گیــرد و بنیــاد تعــاون و ســتاد دیــه را تشــکیل می دهــد. 
درنهایــت، الجــوردی کــه هیــچ مســئولیت حکومتــی نــدارد، توســط 

منافقیــن تــرور می شــود.



35

مستند:محرمانمحراب
)روایتزندگیشهیدآیتاهللمحمدصدوقی(

خالصــه:مســتند روایتــی از دوران زندگــی و مبــارزات سیاســی 
ســید حســن مــدرس اســت.

کرمانشــاه می شــود. او عاوه بــر آن کــه بــه وحــدت  امام جمعــه 
و تعامــل بــا مــردم توجــه دارد، همپــای آن هــا در جبهــة جنــگ 
وی  ِگــرد  همــه  کرمانشــاه،  در  درحالی کــه  می یابــد.  حضــور  نیــز 
درنهایــت،  و  نمی آورنــد  تــاب  »منافقیــن«  می شــوند،  جمــع  
ــرور و بــه شــهادت  23مهــر13۶1 قبــل از اقامــة نمازجمعــه وی را ت
، روایــت زندگــی چهارمیــن شــهید محــراب، آیت اهلل  می رســانند. اثــر

اســت. »اشــرفی اصفهانی« 
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مستند:شهیدغدیر
کبرخانــی  ا ســید رضــا میرحســینی متولــد روســتای  خالصــه:
ــود. او دوره ی دبیرســتان  از توابــع شهرســتان تفــت اســتان یــزد ب
کــرد و در قســمت دوبــاژ  ، رشــته ی راه و ســاختمان ســپری  را در
ســازمان  بــه  ورود  بــا  امــا  شــد.  کار  بــه  مشــغول  صداوســیما 
خودکفایــی ســپاه و اســتخدام در پــادگان مــدرس فصــل جدیــدی 
در زندگــی اش رقــم خــورد و توانســت تبدیــل بــه طــراح موشــک 
و معــاون فنــی شــهید طهرانی مقــدم بشــود. شــهید حســینی دو 
ســال قبــل از شــهادت جانبــاز شــد و ســرانجام در انفجــاری در 
پایــگاه قــدس بــه همــراه فرماندهــش بــه مقــام شــهادت رســید.



37

کبیرکوه مستند:فرزند
خالصــه:»فرزنــِد کبیْرکــوه«، مســتندی به کارگردانــی »محمدرضا 
شــهید  هســته ای،  دانشــمند  زندگــی  کــه  اســت  فریــادی« 
»داریــوش رضایی نــژاد« و نحــوه ی شــهادتش را روایــت می کنــد. 
»فریــادی« در ایــن اثــر بــا اشــاره به تعلقــات شــهید »رضایی نــژاد« 
ــی را در بســتر محــل  ــام، یــک قهرمــان مل ــاِن« اســتان ای به»آبدان
»فرزنــِد  اســت.  کشــیده  به تصویــر  خــودش  جغرافیایــِی  زندگــِی 
کــران هــای مردمــی به خصــوص در منطقــه ی ایــام  کبیْرکــوه«، در ا

ــت. ــوده اس ــه رو ب ــردم روب ــاد م ــتقبال زی ــا اس ب
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مستند:برادران
ــارۀ »مهــدی نــوروزی«، از شــهدای  خالصــه:فیلــم، روایتــی درب
مدافــع حــرم و یکــی از ســوژه های جنــگ رســانه اِی دشــمن در 
به عنــوان  نــوروزی  شــهید   ،1388 ســال  در  اســت.   »88 »فتنــۀ 
ضابــط قــوۀ قضائیــه، در ماجــرای بسته شــدن شــبکۀ اینترنتــِی 
ُمنتســب بــه ســتاد انتخاباتــِی »میرحســین موســوی« حضــور دارد. 
در همین زمــان، شــبکه های ماهــواره ای بــا انتشــار عکــس شــهید 
 » نــوروزی در شــبکه های اجتماعــی، او را »حســین منیف اشــمر
کــه حکومــِت  معرفــی می کننــد. ایــن رســانه ها، مدعــی می شــوند 
ایــران، از نیروهــای »حــزب اهلل« بــرای ســرکوِب مردم بهــره می گیرد.



39

مستند:نواب
خالصــه:مســتند، 3 اعــدام انقابــی »فدائیــان اســام« را بــه 
اول،  می دهــد.  نشــان  نواب صفــوی«،  »مجتبــی  ســید  رهبــری 
کتاب هــا و ســخنرانی هایش علیــه مذهــب و  کــه در  »کســروی« 
ــه  ک ــار  ــر درب «، وزی ــر ــد. دوم، »هژی اعتقــادات دینــی ســخن می گوی
ســعی دارد در انتخابــات مجلــس شــانزدهم کاندیداهــای فدائیان 
کــه مخالــف  کنــد. ســوم، »رزم آرا«، نخســت وزیر وقــت  را حــذف 
سرســخت »صنعــت ملــی نفــت« اســت. فیلــم، به این ترتیــب نقــش 
جمعیــت فدائیــان اســام را در ملی شــدِن نفــت بررســی می کنــد.
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میقان مستند:غریبهدر
کــه  اســت  طلبــه ای  ســلمانیان«،  »مجیــد  شــیخ  خالصــه:
ــی رود.  ــاهرود م ــی ش ــان« در حوال ــتای »میق ــه روس ــغ ب ــرای تبلی ب
موتورســواری،   ، اســتخر کوهنــوردی،  ماننــد  برنامه هایــی  بــا  او 
کامپيوتــری و... جوانــان روســتا را بــه مســجد جــذب  بازی هــای 
ــا  ــا جوانــان و البتــه مخالفــت ب می کنــد. ایــن ســبِک معاشــرت او ب
از  کــه برخــی  باعــث می شــود  برخــی ســنت های غلــِط قدیمــی، 
کینــه بــه دل بگیرنــد. شــیخ مجید مدتــی بعــد،  اهالــی روســتا از او 
عــازم ســوریه می شــود و بــه شــهادت می رســد. مســتند، آن چــه بــر 

گذشــته اســت را نشــان می دهــد. ایــن روحانــی 
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مستند:مشتیاسماعیل
ســخت کوِش  پيرمــرد  دربــارۀ  روایتــی  اســماعیل«،  خالصه:»مشــتی 
کیاســری به نام »اســماعیل یوســفیان« اســت کــه باوجود نابینایــی، کارهایی 
کــه افــراد بینــا هــم از انجــام دادن آن هــا عاجــز هســتند. او  را انجــام می دهــد 
بــر اثــر یــک نارســایِی وراثتــی و در  چهل ســالگی دچــار نابینایــِی مطلــق شــده  
گرچــه نابیناســت ولــی زندگــی اش مختل نشــده  اســت. مشتی»اســماعیل« ا
ــات  گاهی اوق ــد و  ــاورزی می کن ــی رود و کش ــالیزار م ــه ش ــان ب ــت. او همچن اس
بگیــرد،  کمــک  کســی  از  بی آنکــه  او  می مانــد.  شــالیزار  در  هــم  را  شــب ها 
کار  کشــاورزی  کارهــای خارق العــاده ای را انجــام می دهــد؛ بــا ماشــین های 
می کنــد، آب راه هــا را همــوار می کنــد، نشــتی های مســیر آبیــارِی زمینــش را 
کمــک بقیــۀ حواســش تعمیــر می کنــد، ســوزن نــخ می کنــد، از درختــان  بــا 
گــردو جمــع می کنــد و حیوانــات را از مزرعــه فــراری می دهــد.  ــاال مــی رود و  ب
مشتی»اســماعیل« همــۀ کارهــای روزمــره مثــل خریــد نــان و رفت وآمــد را هــم 
ــا پایــان آن، مخاطــب  خــودش انجــام می دهــد. از ابتــدای شــروع مســتند ت
نابینــا مواجــه اســت. حتــی  فــرد  یــک  بــا  کــه  هیــچ گاه احســاس نمی کنــد 
کــه  بعدازآنکــه مخاطــب، نابینایــِی او را فهمیــد چه بســا بازهــم قبــول نکنــد 
کــه نابیناســت! این همــه تکاپــو و فعالیــت ازســوی پيرمــردی انجــام می شــود 
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مستند:مهندسولی
خالصــه:آقــای نادعلــی زاده بــا جمــع کوچکــی کار فرهنگــی را در 
کارهــای  کــرده و کم کــم  کًا اســتان مازنــدران آغــاز  روســتای خرمــا 
مجتمــع  87بزرگ تریــن  ســال  در  و  داده  گســترش  را  فرهنگــی 
فرهنگــی روســتایی کشــور را تأســیس می کننــد. ایشــان در حــوزه ی 
گذاشــته و بــا همــت  جنــگ اقتصــادی قــدم در مســیر اقتصــاد 
ــرای پــرورش نوعــی لیموتــرش احــداث  ــه ای ب گلخان مــردم روســتا 
می کننــد و بــا شــعار هــر خانــه یــک گلخانــه بــه افــرادی کــه متقاضــی 
گلخانــه هســتند کمــک می کننــد تــا راحت تــر بــه ایــن امــر  داشــتن 

دســت یابنــد. 
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مستند:عابدانکهنز
«،درشهرســتان شــهریار قــرار دارد. ایــن منطقــه،  خالصــه:»ُکَهنز
خریدوفــروش  رونــق  می شــود؛  رهــا  خــود  حــال  بــه  مدت هــا 
کــه منشــاِء بی بندوبــاری  موادمخــدر و وجــود باغ هایــی در آن جــا 
در  ســپاه  می کنــد.  ناامــن  را  منطقــه  فرهنگــی  شــرایط  اســت، 
را  مقــدس  دفــاع  رزمنده هــای  از  گروهــی  عجیــب،  اقدامــی 
بــه  شــهرکی  در  تــا  می فرســتد  آن جــا  بــه  خانواده هایشــان  بــا 
مســجد  جدیــد،  اهالــی  شــوند.  کن  ســا )عــج(  ولی عصر نــام 
»امیرالمؤمنیــن)ع(« را می ســازند و قــدم در مســیر جهــادی دیگــر 
کــه  می گذارنــد. مســتند، روایتــی از فعالیت هــای ایــن مســجد دارد 
کــرده اســت. ســه شــهید و دو جانبــاز مدافــع حــرم تقدیــم اســام 
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مستند:بابازی
، دورهــم  خالصــه:تعــدادی از خانواده هــا بــه مــدت یــک روز
و  بــازی پدرهــا  بــرای  ایــن دورهمــی محیطــی  جمــع می شــوند. 
بچه هــا فراهــم می کنــد. بــازی بســتری بــرای رشــد، تربیــت، ورود 
بــه دنیــای کــودکان و افزایــش خاقیــت اســت. پدرهــا از ایــن طریق 
بــدون  و  کننــد  بازی ســازی  ســاده  چیزهــای  بــا  می گیرنــد  یــاد 
کننــد و نــکات تربیتــی را در  کودکانشــان را ســرگرم  اســباب بازی، 

ــد. ــاد دهن ــازی ی ــب ب قال
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مستند:ماح
کــه  خالصــه:کار فرهنگــی بــرای نوجوانــان ازجملــه دالیلــی بــود 
گواهیــان در مســجد امــام  پــس از جنــگ موجــب شــد تــا مســعود 
ــی  ــه فرهنگ ــود را در عرص ــاد خ ــرم جه ــتان جه ــین)ع( شهرس حس
کــرد  ادامــه دهــد. او در ســال 72 ســفر راهیــان نــور را بنیان گــذاری 
و باهــدف تربیــت صحیــح نوجوانــان طــرح از مدرســه تــا مســجد را 
کــه چنــد ســال بعــد بــه نــام طــرح صالحیــن ادامــه  کــرده  راه انــدازی 
یافــت. طــی ایــن ســی ســال بــا کمــک آزاده هــای جنــگ تحمیلــی 
کنــار طرح هــای عقیدتــی، زیارتــی، تفریحــی و ... جهــت جــذب  در 
گــروه  نوجوانــان بــه مســجد مســئله اشــتغال آن هــا نیــز موردتوجــه 

گواهیــان قرارگرفتــه اســت. آقــای 
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میانچال مستند:چشمهایدر
کاشــان شــاهد جریان هــای  خالصــه:اواخــر دهــه4۰  ، مــردم 
«،پســر  مدنــی  محمــد  »حاج آقــا  حضــور  بودنــد.  هنــری  خــاص 
یــک  آغــاز  کاشــان ســبب  آیــت اهلل مدنــی، در مســجد میانچــال 
حرکــت فرهنگــی در زمینه هــای ســرود و تئاتــر در جهــت کمــک بــه 
اســام و انقــاب اســامی شد.ایشــان کتابخانــه ای را هــم در طبقــه 
کــه عــاوه بــر مســجد، محلــی بــرای  دوم مســجد راه انــدازی کردنــد 
ســخنرانی دببیــران انقابــی و اجتمــاع قشــر روشــنفکر آن زمــان 
کاشــان باشــد. پــس از انقــاب بســیاری از نیروهــای تربیــت شــده 

ــدند. ــی ش ــای انقاب ــذب نهاده ، ج ــر ــروه تئات گ در 
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مستند:دیوانگی
خالصــه:ســید محمدصادق کشــاورزی، رتبــه 2 کنکــور سراســری 
، بــا پيــش فــرض هــای  کنکــور ســال 13۹7، پــس از عبــور از ســد 
ذهنــی اش دربــاره دانشــگاه و مســیر آینــده زندگــی، دانشــجوی 
مهندســی کامپيوتــر بهتریــن دانشــگاه صنعتــی کشــور شــده اســت؛ 
امــا بــا گذشــت تنهــا یکــی تــرم، تصــورات اش نســبت بــه دانشــگاه 
کامــا جدیــد از دانشــگاه رو  کنــد و بــا تصویــری  بــه مــرور تغیيــر مــی 
بــه رو مــی شــود؛ همیــن، ســوالی را در ذهــن او ایجــاد مــی کنــد: من 
کنــم؟ و ایــن شــروع  کار بایــد بکنــم؟ چــه مســیری را بایــد طــی  چــه 

دیوانگــی اوســت.
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مستند:کشورکوچکمن
واقــع  روســتایی  اهالــی  از  کریم آبــاد،  غامــی  حســن  خالصــه:
ــتا  ــان روس ــدادی از جوان ــا تع ــراه ب ــهد هم ــهر مش ــیه ی ش در حاش
بــه دلیــل خشــک شــدن تنهــا قنــات روســتا و نبــود شــغل مجبــور 
می شــوند بــه شــهر مهاجــرت کننــد. امــا آقــای غامــی بعــد از مدتــی 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا  تــا  می گیــرد؛  بازگشــت  بــه  تصمیــم 

کنــد. ــاد  موجــود روســتا را آب
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ایران مستند:ستارهدختر
خالصــه:»ســتاره خلیــج فــارس«، بزرگتریــن پاالیشــگاه میعانــات 
گازی جهــان اســت امــا بــه دلیــل تحریم هــا، شــرکت های خارجــی 
در نیمــة راه، ایــران را تنهــا می گذارنــد و بــه نوعــی بــا سوءاســتفاده 
از شــرایط، قصــد باج خواهــی دارنــد امــا مهندســان جــوان ایرانــی 
ناامیــد نمی شــوند و بــا خودبــاوری و ازخودگذشــتگی در روزهــای 
کــه جهانیــان انگشــت  کاری می کننــد  منتهــی بــه ســال تحویــل، 

حیــرت بــه دهــان بگیرنــد.
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مستند:چوببستنی
چوب بســتنی  واردات  دربــارۀ  روایتــی  »چوب بســتنی«،  خالصــه:
از چیــن بــه ایــران و تبدیــل ایــن مســئله بــه یــک فرصــِت اقتصــادی 
 24۰ ســاالنه  واردات،  ایــن  اســت.  ایرانــی  کارآفریــِن  یــک  ازســوی 
میلیاردتومــان ارز را از کشــور خــارج می کــرد. »غامرضــا دارابــی« یکــی از 
اهالــِی »زرندیــه« در اســتان مرکــزی اســت کــه تصمیــم می گیــرد تــا تولیــد 
کنــد. او بــا ســفر بــه چندیــن کشــور مختلــف، از  چوب بســتنی را بومــی 
کارخانه هــای تولیــد چوب بســتنی بازدیــد می کنــد. درنهایــت، درســال 
کنــون  کارخانــۀ چوب بســتنی در ایــن شــهر تأســیس می شــود. ا  13۹3
هســتند.  مشــغول به کار  کارخانــه  ایــن  در  به طورمســتقیم  نفــر   17۰
کشــورهای  کارخانــه عاوه بــر بازارهــای داخلــی، بــه  محصــوالت ایــن 
خارجــی مثــل ترکیــه، عــراق و افغانســتان هــم صــادر می شــود. در ایــن 
نشــان داده  کارخانــه  ایــن  در  چوب بســتنی  تولیــد  مراحــل  مســتند، 

می شــود.
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مستند:شورشعلیهسازندگی
کبــر  »ا ریاســت  بــه  ســازندگی  دولــت   ،13۶8 ســال  خالصــه:
کار می آیــد. او سیاســت های تعدیــل  هاشمی رفســنجانی« روی 
تجمل گرایــی  و  رفاه طلبــی  مانــور  و  می کنــد  اجــرا  را  اقتصــادی 
کــه منجــر  کــه نتیجــة آن افزایــش شــکاف طبقاتــی اســت  می دهــد 
وی  آرای  و  می شــود  »مشــهد«  در  اجتماعــی  شــورش های  بــه 
ادامــة  می ریــزد.  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  بعــدی  دور  در 
سیاســت های تعدیــل اقتصــادی در دولــت دوم هاشــمی، باعــث 
گرانــی و باالرفتــن قیمــت ارز می شــود  افزایــش بی ســابقة تــورم، 
شــکل   » »اسامشــهر در  اجتماعــی  شــورش های  دوم  مــوج  و 

می گیــرد....
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عآهنی مستند:مختر
خالصــه:جوانــی کــه قصــد ثبت اختــراع دارد، با بوروکراســی های 
اداری و ســختی های ثبــت اختــراع مواجــه می شــود. همچنیــن بــا 
ع ایرانــی آشــنا می شــود کــه بــا وجــود  معرفــی دوســتش بــا دو مختــر
کارآمــد و جــذاب، در ایــران بــه موفقیــت نرســیدند.  اختراعــات 
ع  جــوان تصمیــم می گیــرد کــه از ایــران بــرود ولــی ســرانجام بــا مختــر
موفــق ایرانــی آشــنا می شــود و از تصمیمــش صرف نظــر می کنــد. 
جــوان موفــق می شــود بــا تــاش و پشت ســر گذاشــتن ســختی های 

کنــد. ، اختــراع خــود را ثبــت  کار
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ازمتن مستند:حاشیهمهمتر
اول  مــوج  پهلــوی،  ارضــی  اصاحــات  از  پــس  خالصــه:
بــه  کشــاورزان  کــه  می افتــد  اتفــاق  ایــران  در  حاشیه نشــینی 
شــهرهای بــزرگ مهاجــرت می کننــد. در دفــاع مقــدس و جنــگ 
باعــث  کــه  می آیــد  پيــش  آن  ســوم  و  دوم  مــوج  افغانســتان، 
امــا  می شــود  شــهرها  حاشــیة  بــه  جنــگ زده  مــردم  مهاجــرت 
کــه  ــزرگ صــورت می گیــرد  ــا فقــر مــردم شــهرهای ب مــوج چهــارم، ب
ــوع  ــن موض ــم، ای ــد. فیل ــینی می کن ــه حاشیه نش ــور ب ــا را مجب آن ه
و معضــات اجتماعــی ناشــی از آن را نشــان می دهــد و عوامــل 
زیــر ذره بیــن می بــرد. را  آن  بــا  راهکارهــای مواجهــه  و  پيدایــش 
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مستند:بیقرارگاهمهرآباد
رژیــم  آن کــه  از  بعــد   ،1387 ســال  دی مــاه  در  خالصــه:
گروهــی از دانشــجویان  ــه ور می شــود،  ــه غــزه حمل صهیونیســتی ب
عدالت خــواه در فــرودگاه »مهرآبــاد«، تحصــن می کننــد و خواســتار 
اعــزام بــه غــزه می شــوند تــا علیــه رژیــم اشــغال گر قــدس بجنگنــد. 
ایــن تحصــن ۶ روزه، بــا حمایــت و پيــام رهبــر انقــاب بــه پایــان 
ــا مقــام  می رســد و در نهایــت، دانشــجویان بــراي تجدیــد بیعــت ب
ــمت  ــرودگاه به س ــك ف ــمارة ی ــال ش ــل ترمین ــري، از مح ــم رهب معظ
ایــن  روایــت  پــی  فیلــم، در  راهپيمایــي می کننــد.  رهبــري  بیــت 

ماجــرا اســت.
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مستند:بزمرزم
اول  مــوج  پهلــوی،  ارضــی  اصاحــات  از  پــس  خالصــه:
بــه  کشــاورزان  کــه  می افتــد  اتفــاق  ایــران  در  حاشیه نشــینی 
شــهرهای بــزرگ مهاجــرت می کننــد. در دفــاع مقــدس و جنــگ 
باعــث  کــه  می آیــد  پيــش  آن  ســوم  و  دوم  مــوج  افغانســتان، 
امــا  می شــود  شــهرها  حاشــیة  بــه  جنــگ زده  مــردم  مهاجــرت 
کــه  ــزرگ صــورت می گیــرد  ــا فقــر مــردم شــهرهای ب مــوج چهــارم، ب
ــوع  ــن موض ــم، ای ــد. فیل ــینی می کن ــه حاشیه نش ــور ب ــا را مجب آن ه
و معضــات اجتماعــی ناشــی از آن را نشــان می دهــد و عوامــل 
زیــر ذره بیــن می بــرد. را  آن  بــا  راهکارهــای مواجهــه  و  پيدایــش 
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مستند:دادخواست
انقــاب  هنــر  فضــاي  در  تولیدشــده  جاودانــه  آثــار  خالصــه:
بازنمایــی  را  تاریخــي معینــی  آن کــه موقعیــت  اســامي، عاوه بــر 
ــار  گفتــن دارنــد. یکــي از آث ــراي  ــراي آینــده نیــز حــرف ب مي کننــد، ب
بي نظیــر تاریــخ هنــر انقــاب، ســرود »آمریــکا، آمریــکا، ننــگ بــه 
ــازی  ــود، جریان س ــی خ ــا پویای ــم ب ــوز ه ــه هن ک ــت  ــو« اس ــگ ت نیرن
دارد. مســتند، رونــد شــکل گیری و ســاخت ایــن ســرود، تأثیــر آن 
بــر رســانه های جهــان و روحیــه ضــد اســتکباری مــردم ایــران را 

می دهــد. نشــان 
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وسرور مستند:شور
،  جایــگاه ویــژه ای در  انقــاب اســامی  ســرودهای  خالصــه:
ایــن  کســانی  راســتی چــه  بــه  مــردم دارنــد.  اذهــان و خاطــرات 

آفریدنــد؟ را  ســرودها 
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مستند:رزمآرزم
سرپرســتی  بــه  انقــاب،  از  پــس  ســرود  گــروه  اولیــن  خالصــه:
»هــادی آرزم« تشــکیل می شــود. آقــای آرزم بــا شــور و اشــتیاق، 
بــرای پویایــی هنــر انقــاب اســامی می کوشــد و چندیــن قطعــة 
ــروه و سرپرســت آن،  گ ســرود و تواشــیح را مدیریــت می کنــد. ایــن 

کــه دیدنــی اســت. ماجــرای جالــی دارد 
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مستند:ابوایست
مجیــد  اســتاد  زندگینامــه  »اوبوایســت«،  مســتند  خالصــه:
اســفند  انتظامــی متولــد18  روایــت می کنــد. مجیــد  را  انتظامــی 
، نوازنــده ابــوا و مــدرس موســیقی اســت  132۶ در تهــران آهنگســاز
و از آهنگســازان برجســته ســینمای ایــران بــه شــمار می آیــد. او از 
دهــه 13۵۰ بــرای بیــش از 8۰ اثــر ســینمایی موســیقی متــن نوشــته 
غ بلوریــن مشــترکًا بــه همــراه حســین  اســت و بــا دریافــت 4 ســیمر
ــن  غ بلوری ــیمر ــترین س ــده بیش ــی برن ــا علیقل ــزاده و محمدرض علی
در بخــش بهتریــن موســیقی متــن جشــنواره فیلــم فجــر میباشــد. 
انتظامــی از برگزیــدگان هشــتمین همایــش چهــره هــای مانــدگار در 

ســال 138۹ اســت.
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مستند:خیرالنسا
خالصه:»خیرالنســاء«، اثــری دربــارۀ مجاهدت هــای »خیرالنســاء 
روســتای  در  پشــت جبهه  رزمنــدگان  و  اهالــی  از  صدخــروی«، 
»صدخــرو«ی ســبزوار اســت. او کمــک بــه رزمنــدگان انقابــی را از همان 
ــا شــروع جنــگ تحمیلــی،  اوایــِل انقــاب اســامی شــروع کرده اســت. ب
کــرد تــا بــرای رزمنــدگاِن  گروهــی از زنــان را ســازمان دهی  خیرالنســاء، 
کارهــای پشــتیبانی را انجــام دهنــد. خیاطــی و  جبهــه نــان بپزنــد و 
گــروه  کــه ایــن  کارهــای روزانــه ای اســت  کلوچــه، ازجملــه  پختــن مربــا و 
انجــام مــی داد. او پس از مدتــی، بــه مناطــق جنگی در سوســنگرد رفت و 
همان جــا از نزدیــک، کارهــای پشــتیبانی ای مثــل آشــپزی را انجــام داد. 
پــس از دفــاع مقــدس، او بــرای مراســم های مذهبــی، نــان و آش رشــته 
کنــون، ۹2 ســال دارد و هنوزهــم نــان می پــزد و دســتکش  ــزد. او ا می َپ
می بافــد؛ این بــار بــرای رزمنــدگان جبهــۀ مقاومــت در ســوریه. اهمیــت 
کــه »سیدحســن نصــراهلل« بــا  کارهــای »خیرالنســاء« تــا حــدی اســت 
نوشــتن متنــی، از فعالیت هــای او سپاســگزاری کرده اســت و متــن را 

ــرای او فرســتاده اســت. ب
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مستند:بانو
« اســت.  ، پرتــره ای دربــاره بانــو »زهــرا خوش نظــر خالصــه:اثــر
، در 13ســالگی به دنبال جهانــی فراتر از هیاهوی  خانــم خوش نظــر
گران قــدر  ، پرســتاری از جانبــازی  دنیــوی مــی رود، به همین خاطــر
 » خوش نظــر »حســن  حــاج  همســری  بــه  و  می کنــد  انتخــاب  را 
کــه سال هاســت بــا همــه  در می آیــد. زندگــی عاشــقانه ایــن زوج 
ــی  ــد الگوی ــد؛ می توان ــش دارن ــم آرام ــار ه کن ، در  ــات روزگار نامایم
بــه  نمایــش  فیلــم  ایــن  در  کــه  باشــد  جــوان  زوج هــای  بــرای 

درمی آیــد.
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مستند:زنبودن
روایتــی دربــارۀ »طاهــره  لبــاف«،  خالصه:»زن بــودن به روایــت طاهــره 
لبــاف«، جــراح، متخصــص زنــان و از مبــارزان سیاســِی قبــل از انقــاب اســت. 
کنــون دوبــار  او به خاطــر فعالیت هــای سیاســی و اعتراضــات دانشــجویی، تا
گفتــۀ خــودش، او در زمــان دانشــجویی  ــه  از دانشــگاه اخراج شــده اســت. ب
، تنهــا بانــوی چــادرِی ایــن  و در درمیــان ۵ هــزار دانشــجوی دانشــگاه شــیراز
بــا پذیرفته شــدن در »دانشــگاه  بــود. خانــم »لبــاف« ســرانجام  دانشــگاه 
کــه مبــارزات سیاســی  « بــا تحمــل مشــقت های فراوانــی  علوم پزشــکی اهــواز
کــه  غ التحصیل شــده اســت. او  ــرای او درپــی داشــت، از رشــتۀ پزشــکی فار ب
بــود، مجبــور می شــود به همــراه  ک تحت تعقیــب قرارگرفتــه  ازســوی ســاوا
همســرش از کشــور خــارج شــود. »لبــاف« و همســرش در آســتانۀ پيــروزی 
کــه از زبــان خانــم  انقــاب اســامی، بــه کشــور بازمی گردنــد. در ایــن مســتند 
»لبــاف« روایــت می شــود، او بــرای مخاطبــان دربــارۀ مبــارزات، خانــواده و 
کــه از پزشــکان حــاذق کشــور اســت درمیــان  فرزنــداِن خــودش می گویــد. او 
نقــل خاطــرات دوران انقــاب، بــه موضوعاتــی مثــل زایمــان طبیعــی هــم 
اشــاره می کنــد. در ایــن مســتند، روابــط و برخــورد خانــم »لبــاف« بــا بیمــاران 

هــم نشــان داده می شــود.
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مستند:نماییبستهازشقایقها
روایتــی  از همســایۀ شــقایق ها«،  "»نمــای بســته ای  خالصــه:
مســتقیم دربــارۀ خانــم »عصمــت فلکیــان«، جهادگــِر پشــت جبهه 
در هشت ســال دفــاع مقــدس اســت. او اهــل یــزد اســت و یــک 
دنیــای  بــه  واردشــدن  مســتند،  ایــن  دارد.  پســر  یــک  و  دختــر 
کــه عمــر و ســامتی اش را بــرای رزمنــدگان  گمنــام اســت  بانویــی 
اســام وقف کــرده اســت. پــس از شــروع جنــگ، خانــم »فلکیــان«، 
کــه چــه کاری می توانــد بــرای رزمنــدگان جبهــه  بــه فکــر می ُافتــد 
مشــکات  و  جبهــه  ســرد  فضــای  به خاطــر  او  دهــد.  انجــام 
ــم  ــتد. خان ــدگان می فرس ــرای رزمن ــد و ب ــتکش می باف ــا، دس نیروه
آبان مــاه  هــر  اول  در  را  بافته شــده  دســتکش های  »فلکیــان«، 
بــه ســپاه می ُبــرد تــا به دســت نیروهــا برســد. او بــرای رزمنــدگان 
جبهه هــا  بــه  و  می بافــت  هــم  شــال  و  کاه  دســتکش،  عاوه بــر 
پایــان جنــگ و باوجــود مشــکات عدیــدۀ  از  پــس  می فرســتاد. 
بــرای ســربازان  جســمی، او بازهــم دســتکش می بافــت؛ این بــار 

مــرزی.
کاموایی برای رزمنده ها  او هرســال حدود 2۰۰ تا 2۵۰ دســتکش 
کنــون اجازه نــداده بــود کــه حتــی اقوام  و مــرزداران می بافــت ولــی تا
نزدیکــش از ایــن ماجــرا مطلــع شــوند. پــس از عمــل جراحــِی خانــم 
کــه دیگــر بافتنــی نبافــد امــا  »فلکیــان«، دکتــر بــه ایشــان می گویــد 
او همچنــان ادامــه می دهــد. در بخشــی از ایــن مســتند، تصاویــر 
کــه ایشــان از  ســخنرانِی امــام خمینــی)ره( نشــان داده می شــود 
ننه»عصمــت«،  می کننــد.  تشــکر  پشــت جبهه  تاشــگِر  بانــوان 
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امــروز دیگــر نمی توانــد بــرروی پایــش راه بــرود. در ایــن مســتند، 
خانــم »فلکیــان« خاطراتــش را بــرای مــا بازگــو می کنــد و تصاویــری 
کمک هــا و فعالیت هــای پشــت جبهۀ او نشــان داده می شــود.  از 
ــا ایشــان،  ــِر یــزد ب ــگار واحــد مرکــزی خب نمایــش گفت وگــوی خبرن

بخــش دیگــری از ایــن مســتند اســت."



65

مستند:فاطمه
خالصــه:»فاطمه ســادات«، تنهــا دختــر شــهید »نواب صفــوی« 
اســت. او از کودکــی بــه مبــارزه بــا ظلــم عاقــه دارد و قبــل از انقــاب 
بــا ســید »ابوالفضــل فاضلی رضــوی« ازدواج می کنــد و بــه دلیــل 
و  سیســتان  جنــوب  بــه  رژیــم،  علیــه  همســرش  فعالیت هــای 
آمریــکا  بــه  تحصیــل  بــرای  آن هــا  می شــود.  تبعیــد  بلوچســتان 
گیــری علــوم دینــی راه قــم  می رونــد و پــس از بازگشــت، بــرای فرا
را در پيــش می گیرنــد. مســتند، آشــنایی خانــم نواب صفــوی بــا 
شــهید »چمــران«، مشــارکت وی در عملیــات آزادســازی خرمشــهر 
نشــان  رزمنــده  و  عــکاس  به عنــوان  جبهه هــا  در  را  حضــورش  و 

می دهــد.
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مستند:پیشمرگان
خالصــه:در زمــان دفــاع مقــدس، یکــی از پایگاه هــای پشــتیبانی جنــگ، 
، باوجــود بمباران هــای  در »نهاونــد« همــدان قــرار دارد. اهالــی ایــن شــهر
کــور »منافقیــن«، بــاز بــه حمایــت خــود از  متعــدد رژیــم بعــث و ترورهــای 
کمک هــا و اقــام  رزمنــدگان ادامــه می دهنــد. عاوه برایــن، مســموم کردن 
کــه  ارســالی مــردم بــرای جبهــه، یکــی دیگــر از ترفندهــای منافقــان اســت 
ارســال  از  قبــل  حیــدری«،  کــرم  »ا خانــم  مســئولیت  بــا  نهاونــدی  بانــوان 
کمک هــا، آن هــا را بررســی می کننــد و بــه »پيشــمرگان« معــروف می شــوند. 

گذشــته و حــال ایــن جهادگــران دارد. مســتند، روایتــی از فعالیت هــای 
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مستند:مادرانه
تشــکیات  در  درگذشــته  کــه  مــادران  از  گروهــی  خالصــه:
همچنــان  زندگــی،  بــه  ورود  بــا  داشــتند،  فعالیــت  دانشــجویی 
دغدغه هایــی دارنــد. مهم تریــن دغدغــه ی آن هــا مــادری اســت؛ 
بنابرایــن جمعــی را تشــکیل می دهنــد بــه نــام مادرانــه تــا عــاوه بــر 
ــرای رشــد مــادر فراهــم شــود. جلســات  ــدان، بســتری ب رشــد فرزن
و  مــادری  دغدغه هــای  و  می شــود  برگــزار  دوره ای  به صــورت 
کــودکان در آن مطــرح و بــرای آن هــا راهــکار و هــدف  مشــکات 
کننــد. کم کــم  کــردن بــه هــم کمــک  نوشــته می شــود تــا در مــادری 
کار در فضــای مجــازی دنبــال می شــود.  گــروه زیــاد و  تعــداد افــراد 
حضــوری  دیدارهــای  در  زندگــی،  ســبک  از  بخشــی  بعــدازآن 
کــه مــادران همفکــر و هم عقیــده ی  مطــرح شــد؛ بــه ایــن صــورت 
محله هــای مختلــف، دورهــم جمــع می شــوند. عــاوه بــر بحــث 
اجتماعــی،  مشــکات  جامعــه،  روز  مســائل  دربــاره ی  مــادری، 

می کننــد. گفتگــو  و...  فرهنگــی 
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مستند:ننهقربون
کــه در دفاع مقــدس  خالصــه:»ننــه قربــون« یکــی از آن شــیرزنانی اســت 
همــراه بــا دیگــر زنــان آن زمــان، در پشــت جبهه هــا مشــغول تــدارکات بــرای 
رزمنــدگان بودنــد. آن هــا درواقــع بــه طــور غیرمســتقیم درحــال جنــگ بــا 
رژیــم بعــث عــراق بودنــد. دوختــن و شســت و شــوی  لباس هــای رزمنــدگان 
از  حمایــت  بــرای  قربــون«  »ننــه  بودکــه  کارهایــی  ازجملــه  بســیجیان،  و 

رزمنــدگان انجــام مــی داد.
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مستند:23نفر
اثــر  کتابــی  اســاس  بــر   ،» نفــر  23« ســنمایی  فیلــم  خالصــه:
« نوشــته شــده و  یوســف احمــدزاده بــه نــام »آن بیســت و ســه نفــر
کــه بیــن 13 تــا 17 ســال داشــتند  دربــاره 23رزمنــده نوجــوان اســت 
و در جریــان جنــگ ایــران و عــراق در اردیبهشــت مــاه ســال 13۶1 
در مرحلــه مقدماتــی عملیــات بیت المقــدس در مناطــق مختلــف 

جبهــه بــه اســارت نیروهــای عراقــی درآمدنــد.
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مستند:آقاسعید
کرمانشــاه اســت  خالصــه:»ســعید«، از پایه گــذاران مبــارزات انقابــی در 
و بــا پيــروزی انقــاب اســامی، او اولیــن هســته های نظامــی را جهــت دفــاع و 
حفاظــت از شــهر بــه وجــود مــی آورد. ســعید جــوان کــه از زمــان جلوتــر اســت، 
کردســتان را پيش بینــی می کنــد و نقــش پررنگــی در جمع کــردن آن  قائلــة 
دارد. وی از بنیان گــذاران اولیــة ســپاه پاســداران و یکــی از فرماندهــان آن 
کی بــودن بــه  کــه بعدهــا از ایــن ارگان اخــراج می شــود و تهمــت ســاوا اســت 
او می زننــد امــا ایــن، همــة زندگــی »سیدمحمدســعید جعفــری« نیســت. 

مســتند، روایتــی از ایــن شــهید بصیــر دارد.
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مستند:مندرسنگرهستم
مســتند »مــن در ســنگر هســتم«، در مــورد زندگــی  خالصــه:
الهــدی« در دوران نوجوانــی  و روحیــات شــهید »حســین علــم 
ــان  ــم رزم ــتان و ه ، دوس ــرادر ــان ب ــه از زب ک ــت  ــهید اس ــی ش و جوان

ایشــان بیــان مــی شــود.
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مستند:هفده
کــه ســنش بــه درد بــازی مــی خــورد خــودش بــه درد  خالصــه:نوجوانــی 
کــه در دفــاع از  کریــدی  جنــگ  شــهید هفــده ســاله ی عراقــی بــه نــام حســن 

حــرم عقیلــه ی بنــی هاشــم بــه شــهادت رســید.
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کتورسینما مستند:اصغرآقاآ
دفــاع  ســینمای  درخشــان  چهره هــای  از  زاده  نقــی  اصغــر  خالصــه:
مقــدس اســت. ورود اصغــر بــه دنیــای بازیگــری حرفــه ای ســینما بــا فیلــم 
چــون  فاخــری  فیلم هــای  در  توانســت  ازآن پــس  و  شــد  آغــاز  دیده بــان" 
"آژانــس شیشــه ای" و "از کرخــه تــا رایــن" نیــز بــا حاتمــی کیــا همــکاری کنــد. بــا 
توجــه بــه ســابقه حضــور اصغــر در جبهه هــای جنــگ و عکاســی از رزمنــدگان 
کیــا  کــه توســط حاتمــی  او راوی خاطــرات بســیاری از روزهــای جنــگ اســت 
بــه تصویــر کشــیده شــده اســت اصغــر نقــی زاده نقــش خــود واقعــی اش را ایفــا 
می کنــد و حتــی در تمــام فیلم هــا نامــش اصغــر اســت و بــه اصغــر ســینما 

می شــود. شــناخته 




