
استراتژی »بخواه، ببین، برسان«
مدلی برای تصحیح استراتژی فرهنگی جمهوری اسالمی

اهمیت جریان جشـــنواره مردمی فیلم عمار از آنجا مضاعف می شـــود که نقطه 
آغـــاز یا یکـــی از نقاط آغـــاز برای تغییـــر و تصحیح اســـتراتژی فرهنگی جمهوری 
کـــه دارید در  اســـامی اســـت. ایـــن را از ایـــن جهت عـــرض می کنم که شـــمایی 
شهرســـتان، در یک مســـجد، در یک مدرسه یا حســـینیه یک روستا خالصانه 
کار شـــما  که  و بـــا انگیـــزه زحمت می کشـــید و تـــاش می کنید، متوجه باشـــید 
که بتوانید  که خـــودش »موضوعیـــت« دارد و هر یک نفر آدمـــی را  در عیـــن این 
که بچه های انقاب ســـاخته اند بنشـــانید ارزشـــمند  بیاورید و پای فیلم هایی 
کار شـــما برای یک جریان سازی بســـیار بزرگ تر و ایجاد یک  اســـت، فراتر از این، 
تغییر ماهوی در فعالیت های فرهنگی ذیل انقاب اســـامی »طریقیت« دارد. 
گر جمهوری اســـامی راهبردهای فرهنگـــی خودش را  گـــر این اتفاق نیفتـــد، ا ا
تصحیـــح نکنـــد، در آینـــده ای نـــه چنـــدان دور بـــه بحران هـــای نابود کننده ای 

رسید.  خواهد 
متأســـفانه امروز جریان »اســـتراتژی تهدیدمحور« به یکـــی از چالش های اصلی 
فرهنـــگ در جمهـــوری اســـامی تبدیل شـــده اســـت؛ یعنـــی استراتژیســـت ها 
کار می کننـــد، بـــا این که مدعی هســـتند  کـــه ذیـــل ایـــن اســـتراتژی  و فعاالنـــی 
کـــه به نظر حقیر می آید،  می خواهنـــد انقـــاب را محافظت کنند ولی آن قدری 
ناخواســـته و نادانســـته دارنـــد به دســـت خودشـــان روز بـــه روز جبهه فرهنگی 
انقـــاب را تضعیـــف و بی بنیـــه می کننـــد و در مقابـــل امـــواج عظیم شـــبیخون 

فرهنگـــِی امـــروز، روز بـــه روز دارنـــد جبهه انقـــاب را بی پناه تـــر می کنند. 
بـــودن  بـــه غلـــط  کـــه داریـــم راجـــع  ایـــن حرفـــی  کیـــد می کنـــم.  بـــاز هـــم تأ
کار فرهنگی می زنیم بـــه هیچ وجه به معنای بی اعتنایی  »تهدیدمحـــوری« در 
کیدهای دشـــمن نیســـت. این تعبیـــر امیرالمؤمنین  به تهدیدها و توطئه ها و 
کـــه می فرماید: »تـــکادون و ال  در نهج الباغـــه، فکـــر می کنـــم خطبه 34 اســـت 
تکیـــدون«؛ یعنی آن هـــا برنامه ریـــزی می کنند و شـــما برنامه ریـــزی نمی کنید، 
کیـــد می ورزند و این طـــرف در مقابل کید آن ها هوشـــیاری الزم به خرج  آن هـــا 

داده نمی شـــود و طراحی هـــای الزم انجـــام نمی شـــود. 
در نهایـــت می فرمایـــد: »ُغِلـــب واهلل الُمتخاِذُلـــون«. امیرالمؤمنیـــن خطـــاب 
بـــه مؤمنان قســـم جالـــه می خـــورد؛ خطـــاب بـــه حزب اللهی هـــا: ُغِلـــب واهلل 
کســـانی که همدیگـــر را یاری  کســـانی هســـتند؟  الُمتخاذلـــون. متخاذلون چه 
نمی کننـــد، بـــا همدیگـــر هم افزایـــی نمی کننـــد، بـــه یـــاری هـــم نمی شـــتابند، 
انگشـــت هایی که با هم مشـــت نمی شـــوند، حلقه هایی که به هم نمی رسند. 
گر دچار تخاذل بشـــود، با قســـم  کـــه رهبرش امیرالمؤمنین باشـــد ا جامعـــه ای 

جالـــه معصـــوم، سرنوشـــت حتمی آن شکســـت و مغلوب شـــدن اســـت. 
کـــه راهبـــرد اصلـــی جشـــنواره مردمـــی فیلـــم عمار  »راهبـــرد فرصت محـــوری« 
کامـــًا واقع بینانه  گذشـــته، با نگاه  اســـت، با آسیب شناســـی راهبردهای غلط 
و واقع نگرانـــه به ظرفیت ها و قابلیت هـــا و امکانات و فرصت های در دســـترس 
کارآمدی  که پیش آمده برتری و  کوتاهی  گرفته و در همین مدت نسبتًا  شـــکل 

گذاشـــته اســـت.  خودش را در نســـبت با اســـتراتژی های قبلی به نمایش 

کار  گذشـــته، بحـــث   در طـــی 20، 25 ســـال 
فرهنگـــی و فعالیـــت فرهنگی همـــواره یک 
مســـأله جدی بچه حزب اللهی ها بوده و دغدغه 
و انـــرژی و نگرانی و وقت زیادی صرف آن شـــده اما 
 هیچ کس از وضع موجود راضی نیســـت و 

ً
اجمـــاال

شـــده،  انجـــام  فعالیت هـــای  همـــه  علی رغـــم 
کـــه  شـــده  ج  خـــر بودجه هـــای  همـــه  علی رغـــم 
مقـــدار آن هـــم بـــه هیچ وجـــه کم نیســـت و خیلی 
کالن اســـت و علی رغـــم همـــه شبکه ســـازی ها و 
گرفتـــه،  کـــه صـــورت  ســـازماندهی های مختلفـــی 
کار فرهنگی، جنگ  همچنـــان از بحـــث فرهنـــگ و 
کلیدواژه ها  نرم، تهاجـــم فرهنگی و از این دســـت 
 بـــا یـــک نـــوع 

ً
بیـــن بچـــه حزب اللهی هـــا معمـــوال

نگرانی یاد می شود.
که  مـــن این عرض را در چند ســـال اخیـــر آن قدری 
به عقلم  رســـیده، ایـــن طرف و آن طـــرف به تعابیر 
گفتـــه ام. در این جلســـه می خواهم یک  مختلـــف 
مقـــدار صریح تر و بی رودربایســـتی تر صحبت کنم.

  وحید جلیلی
جشنواره عمار و تصحیح استراتژی فرهنگی جمهوری اسالمی

گفـــت بخش مهمـــی از اســـتراتژی فرهنگـــی جمهوری  بـــه یک معنا می شـــود 
اســـامی شکســـت خـــورده اســـت و ما امـــروز چـــه در حوزه هنـــر، چـــه در حوزه 
رســـانه، چه حتی در حوزه اندیشه و شـــاید در سال های اخیر خصوصًا در حوزه 
فرهنـــگ عمومی با چالش هـــای جّدی و بعضـــًا با بحران هـــای در حال هجوم 
که صدها هـــزار بلکه میلیون ها  گـــر مجموعه فعالیت هایـــی  مواجه هســـتیم. ا
فعال فرهنگی جمهوری اســـامی در طول بیســـت و چند ســـال گذشته انجام 
داده انـــد، ذیـــل راهبردهـــای دقیق تـــری اعمـــال می شـــد مطمئنـــًا وضعیـــت 
فرهنگـــی ما امـــروز نه فقط در داخل جامعه ایـــران بلکه در فضاهای منطقه ای 
و بین المللـــی و حتی می شـــود گفت در فضای جهانی، خیلی بهتـــر از این بود. 
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مهم ترین فایده فیلترینگ؛ خریدن زمان است
که قائل به برداشـــتن فیلترینگ  البتـــه ما با نگاه هـــای احمقانه و غیـــر معقولی 
و آزادســـازی مجـــاری ورود انواع و اقســـام محتواهای ممیزی نشـــده به فضای 
رســـانه ای و هنری و فرهنگ عمومی کشـــور هســـتند مخالف هســـتیم اما نگاه 
مـــا و حـــرف ما در حوزه فرهنگ به اینجا ختم نمی شـــود. فیلترینگ می خواهد 
کـــه روز بـــه روز، مرحله به مرحله و ســـال به ســـال  کار بکنـــد؟ در شـــرایطی  چـــه 
کـــه  کـــه اتفـــاق می افتـــد و بـــا هدف گـــذاری ای  بـــا پیشـــرفت های تکنولوژیکـــی 
قدرت هـــای اســـتکباری در مـــورد جمهـــوری اســـامی دارنـــد، امـــکان مداخله 
کاهـــش پیـــدا  مســـتقیم در پاالیـــش محتـــوای فرهنگـــی و رســـانه ای مهاجـــم 

 . می کند
که در جنـــگ نرم به  که فعـــًا فیلترینـــگ دارد این اســـت  کارکـــردی  مهم تریـــن 
مـــا زمـــان می دهـــد. در میـــدان نبـــرد، یکـــی از مهم تریـــن چیزهـــا زمان اســـت. 
شـــما هر چه برای آماده شـــدن، برای تجهیز، بـــرای آرایـــش دادن نیروها، برای 
امـــکان مقابله و... زمان بیشـــتری داشـــته باشـــید، قاعدتًا امـــکان پیروزی تان 
گر شـــما همه چیز داشـــته باشـــی ولی زمان نداشـــته باشی،  باال خواهد رفت. ا
چه بســـا شکســـت بخـــوری. اصـــل غافل گیری همین اســـت دیگـــر؛ که فرصت 
بـــه معنـــای زمانـــی اش را از رقیـــب می گیـــرد. بنابرایـــن طـــرف می توانـــد با یک 
کـــه وقت بـــرای شـــما این قـــدر ضیق و تنگ اســـت و  غافل گیـــری در شـــرایطی 
گروه  کارگیری امکانات تـــان را ندارید، بر شـــما غلبه کند. حتـــی یک  امـــکان بـــه 
کنـــد؛ تا چه رســـد به این  گونه غلبه  گـــروه بزرگـــی این  کوچـــک می توانـــد بر یک 
کـــه امـــروز در مقابل جمهوری اســـامی  که ســـپاه فرهنگـــی یا ضدفرهنگـــی ای 
گون اســـت. این پمپاژ  صف کشـــیده، یک ســـپاه عجیب و غریب هیوالوار اژدها
محتـــوای عجیـــب و غریبـــی که دارد از ســـمت جهـــان غرب یا جهـــان مدرن به 
ســـمت جامعه ما می شـــود، شـــاید در این حجم و این کمیت هیچ ســـابقه ای 

برایش نداشـــته باشیم.
گروه  گر به این جنگ قائل باشـــیم، یکـــی از مهم ترین ابزارها زمان اســـت. یک  ا
کـــه می خواهند در میدان، عملیات بکننـــد زمان بخرند.  بایـــد برای نیروهایی 
کارکردهـــای فیلترینگ این اســـت اما نکته  بـــه نظر من فعـــًا یکـــی از مهم ترین 
مهم تر این اســـت که بر فرض، شـــما آمدید و یک ســـری فیلترهایی را گذاشتید 
گر مجموعه  کنید؟ ا و زمـــان خریدید؛ چگونه می خواهید از این زمان اســـتفاده 
که خریداری شده  مدیریت فرهنگی شـــما از صدر تا ذیل نســـبت به این زمانی 
کل فرهنگ شـــما است؛  و قیمت آن خیلی باالســـت؛ و شـــاید قیمتش معادل 

گنجینه های فرهنگـــی خودش  بی اعتنـــا بـــود، از ایـــن زمان بـــرای اســـتحصال 
کاری نکـــرد، بـــرای قوی تر کردن ســـنگرهای فرهنگی خودش بهـــره ای نبرد، آن 

موقع چه اتفاقـــی خواهد افتاد؟ 

سوزاندن وقت ها و فرصت ها، خودش تهدید است
که از ایـــن فرصت ها تا قبـــل از درهم  کســـانی  بنـــده می خواهم عـــرض بکنم آن 
شکسته شـــدن همه فیلترها و سدهای مقابله با فرهنگ مهاجم و به اصطاح 
کارشان  سدهای ســـلبی مقابله با فرهنگ مهاجم استفاده نمی کنند، در عمل 
که دارند این شـــبیخون را صـــورت می دهند.  مســـاوی اســـت با همان کســـانی 
کـــه مخالف  کســـانی  کلی حملـــه می کنند به  بعـــد می  بینیـــد بعضـــی از این هـــا 
فیلترینگ هســـتند. به این ها باید گفت: تو خـــودت برای چه موافق فیلترینگ 
گر خیلی موافق فیلترینگ هســـتی، من باید این را در عمل تو ببینم.  هســـتی؟ ا
کارآمـــدی این ابزارها  چـــون واقعیت را که شـــما می بینیـــد. باألخره روز بـــه روز از 
کاســـته می شـــود. یـــک وقت هم ممکن اســـت بـــه صفر برســـد. این مشـــاهده 
کار صـــورت می گیرد. خیلـــی خوب، یک  میدانـــی واقعـــی را داریم. پس تقســـیم 
کنند، اقدامات ســـلبی  کنند، جلوگیری  کنند، ممیـــزی  کنند فیلتر  عده ســـعی 
کـــه حتمـــًا هـــم الزم اســـت. هرکـــس بگویـــد الزم نیســـت، نه دیـــن و نه  بکننـــد 
آرمانـــش، بلکـــه بـــه نظرم عقلش کم اســـت. امـــا یک عـــده بزرگتری بایـــد از این 
فرصـــت برای تجهیز منابع داخلی اســـتفاده کنند. هم بـــرای این که موقعی که 
آن امـــواج به ما رســـید راحت بتوانیـــم مقابله بکنیم، هم بـــرای حمله متقابل. 
یعنـــی از ایـــن فضـــا در بیاییـــم و دشـــمن را در ســـرزمین و جغرافیـــای فرهنگـــی 

کنیم.  خودش درگیـــر 

استراتژِی »بخواه، ببین، به دیگران برسان« و ابعاد مختلف آن
کنار  کار می کننـــد؟ در  حرکت هایـــی از جنس جشـــنواره مردمی فیلم عمـــار چه 
که  آن حرکت های ســـلبی و نکن و نخـــواه و نبین، پرچم اصلی آن ها این اســـت 
بخـــواه و ببیـــن و به دیگران برســـان. ســـال های ســـال یکی از مهم تریـــن ویژگی 
که  بخـــش مهمی از فعـــاالن فرهنگی مـــا و مدیریت فرهنگی ما این بوده اســـت 
نخـــواه و نبین و نشـــان نده و... و... و. ما االن به لشـــگرها و ســـپاهیانی محتاج 
که این ها دقیقًا با شـــعار مکّمل آن در جامعه فعال باشـــند و به جای  هســـتیم 
کـــه آن هم در  اینکـــه بخواهنـــد جامعه را از یک ســـری چیزهایی ممنوع کنند - 
کردم الزم اســـت - جامعـــه را باید منصـــرف و به چیزهای  جـــای خودش عرض 
بهتـــری متوجـــه کنند. یعنی توجه جامعـــه را از یک چیزی منصـــرف کردن و به 
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گزیر باید به ســـمت  که ما نا کردن. این راهبردی اســـت  یک چیز بهتری متوجه 
برویم.  آن 

کـــه مرحله به مرحلـــه در آن  یکـــی از ویژگی هـــای ایـــن راهبرد جدید این اســـت 
افق های جدیدی گشـــوده می شـــود. یعنی آن روز اولی که جشنواره عمار شکل 
گسترده بشود و به اینجاها  کار تا این حد  که  گرفت، ما هیچ ذهنیتی نداشـــتیم 
کران گســـترده ای که انجـــام می شـــود، از دل آن  برســـد. همیـــن االنش هـــم هر ا
کـــه چون بایـــد رفت« را  ده هـــا پیشـــنهاد جدید درمی آیـــد؛ »خـــود راه، نمایدت 
ُهم ُســـُبَلنا« را تجربه  داریـــم در عمل تجربـــه می کنیم. ان شـــاءاهلل داریم »َلَنهدیّنَ
می کنیـــم. هر چـــه پیـــش می رویـــم، می بینیـــم ابتـــکارات جدیدتری می شـــود 
کـــرد، بـــه مخاطبان بیشـــتری می شـــود  زد، راه هـــای جدیدتـــری می شـــود بـــاز 
گذاشـــت.  کیفی تـــری بر آن ها  کرد. می شـــود تأثیـــر عمیق تـــر و  دسترســـی پیـــدا 
ســـازماندهی های تفصیلی تـــر و پیچیده تری را می تـــوان ســـامان داد. بر خاف 
که یک اســـتراتژی سترون اســـت؛ زایشـــی در او نیست و خیلی  اســـتراتژی قبلی 
 یـــوٍم هو فی 

ُ
زود دچـــار تکـــرار و کلیشـــه می شـــود، ایـــن اســـتراتژِی ایجابـــی »کّل

شـــأن« اســـت. هر روز دارد یک میـــوه و ثمره جدیـــدی از خـــودش ارائه می کند. 
امروز می خواهم روی این مرحله جدید جشنواره عمار صحبت بکنم. 

گام اول: نهضت توزیع محتوا و تثبیت گسترش کّمی
ببینیـــد، اتفاقـــی که در مرحله اول در جشـــنواره عمار افتاد، شـــماها توانســـتید 
یـــک »نهضـــت توزیـــع محتـــوا« راه بیندازید. محتوایـــی وجود داشـــت که دیده 
گرفته نمی شـــد، بـــه مخاطـــب بالقوه خـــودش نمی رســـید؛  نمی شـــد، جـــدی 
بـــه همت شـــما و با تـــاش و انگیزه شـــما و بـــا ابتکارات شـــما این اتفـــاق افتاد. 
کـــه نـــه ادعایی داشـــتند و نه  گرفت  کســـانی هم صـــورت  ایـــن اتفـــاق از ســـوی 
امکانات آن چنانی. حرکت شـــما در مقایسه با بســـیاری از دستگاه ها و ستادها 
و مدیریت هایـــی که صدها بلکه هزار برابر شـــما امکانات داشـــتند، موفق شـــد؛ 

حـــاال در حـــد خودش. 
کنیم. یعنی این نهضت توزیع محتوا  گام را تثبیت  که این  کار اول ما این اســـت 
باید روز به روز بیشـــتر ریشـــه بدواند و گســـترده تر بشـــود و به مخاطب بیشـــتری 
کـــه در ارزیابی فیلم های  برســـد. آمـــاری که آقـــای بامروت نـــژاد در مورد کســـانی 
عمـــار پیامـــک داده بودند، به من دادند حدود 80 هزار شـــماره اســـت. به نظرم 
کرده ایم آمـــار خوبی اســـت ولـــی قاعدتـــًا می تواند خیلی  کـــه  کاری  بـــه نســـبت 
که امکانات آن چنانی هم ندارد، شـــما  بیشـــتر از این باشـــد. وقتی در یک شـــهر 
کـــه در فان  500 نفـــر و 1000 نفـــر را پـــای جشـــنواره عمـــار می آورید، معنـــی ندارد 
گر یـــک مقدار تاش بشـــود آن ها  کـــه 10 برابر آن جمعیـــت دارد و ا محلـــه تهـــران 

هـــم به مخاطبان عمـــار اضافـــه خواهند شـــد، این ها همه اش معطـــل بماند. 
کناری اش  گرفته، معلوم اســـت در شهر  وقتی در یک شـــهر انجام شده و نتیجه 
کـــه از لحاظ طیـــف جمعیتی و قومـــی و زبانی و فـــان به آن نزدیک اســـت  هـــم 
می توانســـته ایـــن اتفـــاق بیفتـــد. فقـــط چهارتـــا آدم با همـــت نبوده  انـــد یا یک 

ســـازماندهی خـــوب نبوده که آن ظرفیت ها شـــکوفا و آزاد بشـــوند. 
کّمـــی مطمئنًا یکـــی از اهـــداف ما اســـت. یکی از علـــل وجودی  پـــس گســـترش 
کـــه دوســـتان بیاینـــد و  چنیـــن نشســـت ها و همایش هایـــی هـــم ایـــن اســـت 
ک بگذارنـــد. الگوهای  تجربیـــات موفـــق و ناموفق شـــان را بـــا همدیگر به اشـــترا
که تازه می خواهند به شـــما بپیوندند، دیگر  کســـانی  که  کنند  درســـتی طراحی 
کردید شروع  که شما شـــروع  اشـــتباهات شـــماها را تکرار نکنند. از همان جایی 
گر هم خواســـتند اشـــتباهاتی بکنند،  گام جلوتر شـــروع بکنند. ا نکنند. از چند 
که باز برای بعدی هـــا عبرت و درس بشـــود و تجربه و  اشـــتباهات جدید بکننـــد 

الگو بشـــود. این یـــک فاز ماجرا اســـت.

گام دوم: نهضت تولید محتوا
فـــاز بعـــدی جشـــنواره عمـــار، »نهضـــت تولید محتـــوا« اســـت. خواهـــش من از 
کـــه روی ایـــن قصه یک مقـــدار توجـــه جدی تـــر بکنند.  دوســـتان، ایـــن اســـت 
ببینیـــد، مـــا چـــاره ای جـــز راه اندازی نهضـــت تولید محتـــوا در حـــوزه جنگ نرم 
نداریـــم. هـــر روش دیگری غیـــر از این محکوم به شکســـت اســـت. تولید محتوا 
کـــه خدا ایـــن قدر  ث. جامعه ای  ّمـــا ِبِنعمـــه َرّبـــَک َفَحـــّدِ

َ
یعنـــی چـــی؟ یعنـــی َفأ

گنجینه هـــای فرهنگی و  کند.  بـــه آن نعمـــت داده، باید ایـــن نعمت ها را بازگـــو 
گام دوم  که خدا به این ملت داده باید اســـتحصال شـــود.  ظرفیتهای فرهنگی 

جشـــنواره عمـــار را باید بـــا این محوریت برداشـــت.
که در جشـــنواره عمار در ســـطوح مختلف مـــورد توجه  کارهایی   مثـــال: یکـــی از 
کار »مشـــتی اســـماعیل« بود. جایزه ویژه جنگ نرم را در جشـــنواره  گرفت،  قرار 
گرفت. مشـــتی  کران هـــای مختلف مورد اســـتقبال قرار  دوم بـــرد. بعـــد هـــم در ا
کشـــورمان  کشـــاورز نابینـــای شـــمالی. ما در  کیســـت؟ یـــک پیرمرد  اســـماعیل 
چندتا مشـــتی اســـماعیل داریم؟ یکـــی؟ دوتا؟ صدتـــا؟ هزارتـــا؟ ده هزارتا؟ صد 
کـــه این فیلـــم دارد زندگـــی یک پیرمـــرد مؤمن  هزارتـــا؟ چندتا؟ درســـت اســـت 
زحمتکـــش صبـــور و شـــکور را نشـــان می دهـــد امـــا یـــک چیز دیگـــر را هـــم به ما 
که یک ســـوژه   مثل ایـــن، این قـــدر می تواند  یـــادآوری می کنـــد و آن ایـــن اســـت 
برای انواع و اقســـام مخاطبین و حتی مخاطب بین المللی جذاب باشـــد. پس 
کنید، یکی،  کدام از شـــما فکر  چرا ما به نمونه های مشـــابه آن نمی پردازیم؟ هر 
دوتا، ده تا مشـــتی اسماعیل در شـــهرتان، در محله و منطقه تان می توانید رصد 
کـــه هیچ، یک  کنیـــد ولـــی بســـیاری از این هـــا از دنیـــا می روند و یـــک فیلم بلند 
فریـــم عکـــس از این ها باقـــی نمی ماند. یـــک خاطـــره دو ســـطری از این ها باقی 
گنجینه هـــای فرهنگی ما اســـت. طـــرف می گویـــد: من این  نمی مانـــد. این هـــا 
فیلـــم را دیـــدم، اصـــًا نگاهم به زندگی  عوض شـــد؛ کلی امیدوار شـــدم، نشـــاط 
گرفتاری های دنیوی مادی پیـــش پا افتاده مبتـــذل از یادم رفت،  کـــردم،  پیـــدا 

کـــرد و... و... و. نگاه من ارتقـــا پیدا 
جامعـــه مـــا از ایـــن گنجینه هـــا کم نـــدارد. مـــا باید این هـــا را اســـتحصال کنیم. 
نمی توانیـــم معطـــل و منتظر دســـتگاه ها و مدیـــران و استراتژیســـت ها و فان و 
کـــرده بودند. انتقاد  گـــر آن ها می خواســـتند کاری بکنند تا حاال  فـــان بمانیم. ا
و مطالبـــه و فـــان و این هـــا به جای خودش. آســـتین بـــاال زدن و همت کردن و 

کشـــیدن هم در ســـطوح ماها به جـــای خودش.  گیوه هـــا را ور 

موج فیلم سازی آماتور با تکنولوژی های جدید
پارســـال دوســـتان یک بخشـــی را در جشـــنواره عمار با عنوان »فیلـــم ما« اضافه 
کردند؛ »مدرســـه ما«، »مســـجد ما«، »شـــهید ما«. شـــماها به عنـــوان محوریت 
که انشـــاءاهلل باید  کارهایی  کـــز خودتان یکـــی از مهم تریـــن  جریـــان عمـــار در مرا
که به ایجاد نهضت هـــای تولید محتوا  گام بعـــدی انجـــام بدهید این اســـت  در 
گر مثًا ما پارســـال 20 تا »مدرســـه ما« داشـــتیم، امســـال 2 هزار  کمـــک بکنیـــد. ا

متأسفانه امروز جریان »استراتژی تهدیدمحور« به یکی 
از چالش های اصلی فرهنگ در جمهوری اسالمی 

تبدیل شده است؛ یعنی استراتژیست ها و فعاالنی که 
کار می کنند، با این که مدعی هستند  ذیل این استراتژی 

که به  کنند ولی آن قدری  می خواهند انقالب را محافظت 
نظر حقیر می آید، ناخواسته و نادانسته دارند به دست 
خودشان روز به روز جبهه فرهنگی انقالب را تضعیف و 

بی بنیه می کنند.

که فعاًل فیلترینگ دارد این است که  کارکردی  مهم ترین 
در جنگ نرم به ما زمان می دهد. در میدان نبرد، یکی 
از مهم ترین چیزها زمان است. شما هر چه برای آماده 

شدن، برای تجهیز، برای آرایش دادن نیروها، برای امکان 
 امکان 

ً
مقابله و... زمان بیشتری داشته باشید، قاعدتا

پیروزی تان باال خواهد رفت.
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گســـترش ابزاری  کامًا شـــدنی اســـت. این  کارها  تا داشـــته باشـــیم. چون ایـــن 
 g3 کـــه در حوزه گرفتـــه، االن بحث اســـت. اتفاق جدیدی  کـــه در اختیـــار ما قرار 
)تری. جی.( افتاده که مســـدود بشـــود یا نشـــود، باالخره این گســـترش شـــبکه 
کشـــور تـــا عمـــق روســـتاهای شـــما قاعدتًا یک ســـری  تکنولـــوژی ارتباطـــات در 
تهدیداتـــی دارد ولی یک ســـری فرصت هـــا و ظرفیت های جّدی هـــم دارد. یک 
عـــده برونـــد و بـــا تهدیدهایش مقابله بکننـــد. یک عـــده دیگر هـــم زودتر تاش 
کنند از این فرصتش اســـتفاده بشـــود، این عده شـــما هستید. شما هستید که 

بایـــد جنبه فرصتـــی این امکانـــات را به جامعه نشـــان بدهید. 
که دور و بر  انواع و اقســـام ماجراها، انواع و اقســـام آدم ها، انواع و اقســـام حوادثی 
کردن  کشـــیدن آن ها و محصول رســـانه ای و هنری تولید  ما هســـت و به تصویر 
از آن هـــا می تواند ده تا، صدتـــا، هزارتا، صد هزارتا، صـــد میلیون تا مخاطب پیدا 
که باید  کم کم از دل عمار بجوشـــد. یعنی ما در عین این  کنـــد. باید این اتفاقات 
که دارد  کارهایی  کنیم، با همیـــن  آن بدنه حرفه ای ســـینمای انقاب را تقویت 
می شود و انشـــاءاهلل ابتکارات بیشتر و بهتر، باید بدنه تولید محتوای آماتور را در 
که داریم 50 هزار فیلم ساز  کنار هر فیلم ســـاز حرفه ای  کنیم. باید در  کشـــور فعال 

آماتور داشته باشیم. 
کـــه قالب های  کارهایـــی از جهـــت تکنولوژیـــک هـــم می کنند  دوســـتان دارنـــد 
جدیـــدی ابتکار کنند و در اختیار شـــما قرار بدهند که هر کســـی بـــا هر امکانی با 
هر میـــزان ذوقی، فقط با یک مقدار همت و تاش بتواند به ســـاده ترین شـــکل 
محتواهـــای قابـــل عرضـــه دور و بر خـــودش را با تصویر قاب بگیـــرد، ثبت بکند و 

قابل انتقال به دیگـــران بکند. 

از 936000 نماز جمعه، دریغ از یک پالن سینمایی 
مثال های آن هم بســـیار زیاد اســـت. یکی، دوتا، صدتا نیســـت. حاال چون من 
این هـــا را در بحث هـــای مختلف مفصـــل گفتـــه ام، نمی خواهم خیلی تفصیلی 
کلیســـا  که  کدام از ما  کلیســـا دیده اید. هیچ  کنم. می گفتم شـــما این همه  ورود 
کامل می شناســـیم؟ مراســـم آن را می دانیم،  کلیســـا را  نرفته ایم ولی چه جوری 
مخلفاتـــش را، تشـــریفاتش را، تنوعـــش را و... و... و. از معمـــاری آن تـــا جنـــس 
مخاطبانش تا مراســـماتش را بلد هستیم. این ها را در سینمای غرب دیده ایم. 
کلیســـا  کدام از ما ده ها و صدها بار در فیلم های هالیوودی و غربی و اروپایی  هر 
کلیســـا چی اســـت؟ تجمع هفتگی مســـیحی های غرب است در  دیده ایم. مگر 
کلیســـا می روند؟  که مخصوص آن هاســـت. مگر همـــه مردم غرب  عبادتگاهـــی 
کلیســـا  کلیســـا می رونـــد؟ چنـــد درصـــد از آمریکایی ها  مگـــر همـــه آمریکایی ها 

کمتر؟ چقدر؟ می رونـــد؟ 20 درصـــد، 10 درصد، پنج درصد یـــا 
حـــاال شـــما این را با نماز جمعه مقایســـه بکنیـــد. هیچ کدام از من و شـــما حتی 
یـــک پان نماز جمعه در هیچ کدام از ســـریال ها یا فیلم های ســـینمایی مان به 
که همین ســـال های اخیر ســـاخته شده بود، ســـراغ نداریم.  غیر از یک اســـتثنا 
کـــه اآلن 800تا  گفت: 500 تا نماز جمعه  کتاب ســـاده می شـــود  با یک حســـاب و 
کند ببینیم  شـــده؛ حاال بگوییم 500تا در طی 35 ســـال، هر هفتـــه. یکی ضرب 

چندتا می شـــود؟ ]یکی از حضار حســـاب می کند.[
500 ضربدر 52 ضربدر 36. از ســـال 58 بوده دیگر. چقدر شـــد؟ 936000 بار! یک 
پدیـــده و یـــک اتفاق اجتماعـــی در این کشـــور 936 هزار بار اتفـــاق افتاده و حتی 

یک پانش به ســـریال های جمهوری اســـامی راه پیدا نکرده اســـت. 
کار می کنـــد؟ فضای تخیل  فضـــای هنر و به خصـــوص هنرهـــای دراماتیک چه 
که واقعیـــت مثبت جامعه  کشـــیده می شـــود  آدم ها اســـت. ســـیم خاردارهایی 
ایرانی وارد تخیل این جامعه نشـــود. چرا؟ چون تخیل او آینده اش را می ســـازد. 
کـــه تقریبًا  ایـــن یک مثـــال خیلی ســـاده و خیلی بدیهی اســـت. در ســـینمایی 
کّلـــش دولتـــی اســـت ـ رســـانه ملـــی که همـــه اش دولتـــی اســـت ـ یک پـــان نماز 
جمعـــه حق نـــدارد وارد داســـتان های شـــما بشـــود. میلیون هـــا ایرانـــی در این 
کردند و هر هفته می روند و... و...  کردند. اصًا بعضی ها عادت  مراســـم شـــرکت 
کلـــی اتفاقات اجتماعی  کلی اتفاقات آنجا می افتد. جدا از مســـائل سیاســـی  و. 
می افتـــد. رفاقت ها شـــکل می گیرد؛ انواع و اقســـام فضاهـــای تربیتی، فرهنگی، 

کجای  اخاقـــی، اجتماعی و حتـــی اقتصـــادی و... و... و. ولی این هـــا در هیچ 
کجای هنر مـــا به طور جـــدی حضور پیـــدا نمی کند.  رســـانه ما و هیـــچ 

که  گرفتن تحـــوالت و پدیده هـــای مثبتی  نهضـــت تولید محتوا؛ یعنـــی جدی 
در کشـــور وجـــود دارد و دیـــدن این هـــا و به رخ کشـــیدن این ها. این را شـــماها 
کی  می خواهد بیاید مثًا از نماز جمعه دّرود نیشـــابور  می توانید انجام بدهید. 
کـــه در آن می افتـــد، آدم هایـــی که آنجا  فیلـــم بگیـــرد و فیلـــم بســـازد؟ اتفاقاتی 
زحمـــت می کشـــند؟ از ســـتادش تا امام جمعـــه اش تا انـــواع و اقســـام آدم های 
کشـــاورزش تـــا رفتگرش تا  که آنجا می آیند. از اســـتاد دانشـــگاهش تا  متنوعـــی 

معلمش تا... تـــا... تا. 
گر آن نهضت تولید محتوا شـــکل بگیرد، آن موقـــع در حوزه محتوای حرفه ای  ا
هـــم شـــما با یک جهشـــی مواجه خواهید شـــد. مستندســـازانی که مـــا اآلن با 
آن هـــا در ارتبـــاط هســـتیم و شـــما داریـــد فیلم هایشـــان را نمایـــش می دهید، 
این ها چه جوری مســـتند می ســـازند؟ یکی، دوتا، ســـه تا، ده تا ســـوژه به آن ها 
پیشـــنهاد می شـــود یـــا می بینند یا مطلـــع می شـــوند، از بین آن هفت هشـــت 
ده تـــا ســـوژه، یکـــی ش را انتخاب می کنند. دو ماه، ســـه  ماه، پنج ماه، بیشـــتر و 
گر فیلم ساز ما،  گر مستندســـاز ما، ا کار می ســـازند. ا کمتر وقت می گذارند و یک 
گـــر هنرمند ما بـــه جای این که ســـوژه اش را از بین ده تا انتخـــاب بکند، از بین  ا
گر از بیـــن هزارتا انتخاب بکند  صدتـــا انتخاب بکند چه اتفاقـــی خواهد افتاد؟ ا
کـــه برای هنر حرفـــه ای ما الزم  چـــه اتفاقـــی خواهد افتاد؟ آن عقبه پشـــتیبانی 

کار می آید.  اســـت اینجا به 
کلیـــد زدن ایـــن مرحلـــه از راهبـــرد خودش  جشـــنواره عمـــار بایـــد کم کـــم برای 
آمـــاده بشـــود. باید بنشـــینید و روی این ها فکـــر بکنید. ایده پـــردازی کنید. به  
که ما چگونه می توانیم  کارهای  مناســـب برســـید  ابتکارات برســـید. به ســـاز و 
کـــه قابلیت تبدیـــل به محصوالت رســـانه ای  اواًل ایـــن محتواهـــای بالقـــوه ای 
و هنـــری و فرهنگـــی را دارنـــد شناســـایی بکنیـــم؟ ثانیـــًا چه جـــوری می توانیم 
کنیـــم و بســـازیم؟ و ثالثًا چه جـــوری می توانیـــم این ها را  این هـــا را اســـتحصال 

ک بگذاریم؟  به اشـــترا
که در چشـــم انداز آینده جشـــنواره  به نظرم این یکی از مهم ترین نکاتی اســـت 
عمار باید از ســـوی دوســـتان جدی گرفته شود. طراحی هایی هم در دبیرخانه 
که شـــماها بیشـــتر فعال بشوید،  برای آن انجام می شـــود ولی قاعدتًا هر چقدر 
بیشـــتر در ایده پردازی هـــا کمک و مشـــارکت بکنید، تصمیمـــات بهتری تولید 

می شـــود و ان شـــاءاهلل نتایج پرثمرتری خواهد داشت.

کران کنندگان مردمی جشنواره فیلم عمار نشست ا
 شهریور 93 ، حسینیه هنر

حرکت هایی از جنس جشنواره مردمی فیلم عمار چه کار 
می کنند؟ در کنار آن حرکت های سلبی و نکن و نخواه و 

نبین، پرچم اصلی آن ها این است که بخواه و ببین و به 
دیگران برسان. 

 ما چاره ای جز راه اندازی نهضت تولید محتوا در حوزه 
جنگ نرم نداریم. هر روش دیگری غیر از این محکوم به 
ّما ِبِنعمه 

َ
أ

َ
شکست است. تولید محتوا یعنی چی؟ یعنی ف

ث. جامعه ای که خدا این قدر به آن نعمت داده،  َحّدِ
َ
َرّبَک ف

باید این نعمت ها را بازگو کند. 
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