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کار فرهنگــی و فعالیــت  گذشــته، بحــث  اشــاره: در طــی 20، 25 ســال 
فرهنگــی همــواره یــک مســأله جــدی بچــه حزب اللهی هــا بــوده و دغدغــه 
و انــرژی و نگرانــی و وقــت زیــادی صــرف آن شــده امــا اجمــااًل هیچ کــس از 
وضــع موجــود راضــی نیســت و علی رغــم همــه فعالیت هــای انجــام شــده، 
بــه هیــچ  کــه مقــدار آن هــم  علی رغــم همــه بودجه هــای خــرج شــده 
کالن اســت و علی رغــم همــه شبکه ســازی ها و  کــم نیســت و خیلــی  وجــه 
گرفته، همچنــان از بحث فرهنگ  کــه صــورت  ســازماندهی های مختلفــی 
کلیدواژه هــا  کار فرهنگــی، جنــگ نــرم، تهاجــم فرهنگــی و از ایــن دســت  و 

ــاد می شــود. ــوع نگرانــی ی ــا یــک ن بیــن بچــه حزب اللهی هــا معمــواًل ب
کــه بــه عقلــم می رســیده و  مــن ایــن عــرض را در چنــد ســال اخیــر آن قــدری 
گفتــه ام.  ایــن طــرف و آن طــرف تریبــون وجــود داشــته بــه تعابیــر مختلــف 
بی رودربایســتی تر  و  صریح تــر  مقــدار  یــک  می خواهــم  جلســه  ایــن  در 

کنــم. صحبــت 

    جشنواره عمار و تصحیح استراتژی فرهنگی جمهوری اسالمی
گفــت بخش مهمی از اســتراتژی فرهنگی جمهوری اســالمی شکســت  بــه یــک معنــا می شــود 
خــورده اســت و مــا امــروز چــه در حــوزه هنــر، چــه در حــوزه رســانه، چــه حتــی در حــوزه اندیشــه 
و شــاید در ســال های اخیــر خصوصــًا در حــوزه فرهنــگ عمومــی بــا چالش هــای جــّدی و بعضــًا 
کــه صدهــا هــزار  گــر مجموعــه فعالیت هایــی  بــا بحران هــای در حــال هجــوم مواجــه هســتیم. ا

بسم ا... الرحمن الرحیم
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گذشــته  بلکــه میلیون هــا فعــال فرهنگــی جمهــوری اســالمی در طــول بیســت و چنــد ســال 
انجــام داده انــد، ذیــل راهبردهــای دقیق تــری اعمــال می شــد مطمئنــًا وضعیــت فرهنگــی مــا 
امــروز نــه فقــط در داخــل جامعــه ایــران بلکــه در فضاهــای منطقــه ای و بین المللــی و حتــی 

گفــت در فضــای جهانــی، خیلــی بهتــر از ایــن بــود.  می شــود 
کــه نقطه آغــاز یا یکی  اهمیــت جریــان جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار از آنجــا مضاعــف می شــود 
از نقاط آغاز برای تغییر و تصحیح اســتراتژی فرهنگی جمهوری اســالمی اســت. این را از این 
کــه داریــد در شهرســتان، در یــک مســجد، در یــک مدرســه  کــه شــمایی  جهــت عــرض می کنــم 
یــا حســینیه یــک روســتا خالصانــه و بــا انگیــزه زحمــت می کشــید و تــالش می کنیــد، متوجــه 
کــه  کــه خــودش »موضوعیــت« دارد و هــر یــک نفــر آدمــی را  کار شــما در عیــن ایــن  کــه  باشــید 
که بچه های انقالب ســاخته اند بنشــانید ارزشــمند اســت،  بتوانید بیاورید و پای فیلم هایی 
کار شــما بــرای یــک جریان ســازی بســیار بزرگ تــر و ایجــاد یــک تغییــر ماهــوی در  فراتــر از ایــن، 
گــر  گــر ایــن اتفــاق نیفتــد، ا فعالیت هــای فرهنگــی ذیــل انقــالب اســالمی »طریقیــت« دارد. ا
جمهــوری اســالمی راهبردهــای فرهنگــی خــودش را تصحیــح نکنــد، در آینــده ای نــه چنــدان 

دور بــه بحران هــای نابود کننــده ای خواهــد رســید. 
متأســفانه امــروز جریــان »اســتراتژی تهدیدمحــور« بــه یکــی از چالش هــای اصلــی فرهنــگ 
کــه ذیــل ایــن  در جمهــوری اســالمی تبدیــل شــده اســت؛ یعنــی استراتژیســت ها و فعاالنــی 
کننــد  کــه مدعــی هســتند می خواهنــد انقــالب را محافظــت  کار می کننــد، بــا ایــن  اســتراتژی 
کــه بــه نظــر حقیــر می آیــد، ناخواســته و نادانســته دارنــد بــه دســت خودشــان  ولــی آن قــدری 
روز بــه روز جبهــه فرهنگــی انقــالب را تضعیــف و بی بنیــه می کننــد و در مقابــل امــواج عظیــم 

ــر می کننــد.  ــد جبهــه انقــالب را بی پناه ت ــه روز دارن شــبیخون فرهنگــِی امــروز، روز ب
کار  کــه داریــم راجــع بــه غلــط بــودن »تهدیدمحــوری« در  کیــد می کنــم. ایــن حرفــی  بــاز هــم تأ
کیدهــای  فرهنگــی می زنیــم بــه هیــچ وجــه بــه معنــای بی اعتنایــی بــه تهدیدهــا و توطئه هــا و 
کــه  دشــمن نیســت. ایــن تعبیــر امیرالمؤمنیــن در نهج البالغــه، فکــر می کنــم خطبــه 34 اســت 
می فرمایــد: »تــکادون و ال تکیــدون«؛ یعنــی آن هــا برنامه ریــزی می کننــد و شــما برنامه ریــزی 
کیــد آن هــا هوشــیاری الزم بــه خــرج  کیــد می ورزنــد و ایــن طــرف در مقابــل  نمی کنیــد، آن هــا 

داده نمی شــود و طراحی هــای الزم انجــام نمی شــود. 
در نهایــت می فرمایــد: »ُغِلــب واهلل الُمتخاِذُلــون«. امیرالمؤمنیــن خطــاب بــه مؤمنــان قســم 
الُمتخاذلــون. متخاذلــون چــه  ُغِلــب واهلل  بــه حزب اللهی هــا:  جاللــه می خــورد؛ خطــاب 
کــه همدیگــر را یــاری نمی کننــد، بــا همدیگــر هم افزایــی نمی کننــد،  کســانی  کســانی هســتند؟ 
کــه بــه  کــه بــا هــم مشــت نمی شــوند، حلقه هایــی  بــه یــاری هــم نمی شــتابند، انگشــت هایی 
ــا  ــر دچــار تخــاذل بشــود، ب گ ــه رهبــرش امیرالمؤمنیــن باشــد ا ک هــم نمی رســند. جامعــه ای 

قســم جاللــه معصــوم، سرنوشــت حتمــی آن شکســت و مغلــوب شــدن اســت. 

متأسفانه امروز 
جریان »استراتژی 

تهدیدمحور« به 
یکی از چالش های 

اصلی فرهنگ در 
جمهوری اسالمی 

تبدیل شده است؛ 
یعنی استراتژیست ها 

و فعاالنی که ذیل 
این استراتژی کار 

می کنند، با این 
که مدعی هستند 

می خواهند انقالب 
را محافظت کنند 

ولی آن قدری 
که به نظر حقیر 

می آید، ناخواسته و 
نادانسته دارند به 

دست خودشان روز 
به روز جبهه فرهنگی 

انقالب را تضعیف و 
بی بنیه می کنند
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بــا  اســت،  عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  اصلــی  راهبــرد  کــه  فرصت محــوری«  »راهبــرد 
بــه  کامــاًل واقع بینانــه و واقع نگرانــه  نــگاه  بــا  گذشــته،  راهبردهــای غلــط  آسیب شناســی 
گرفتــه و در همین مدت  ظرفیت هــا و قابلیت هــا و امکانــات و فرصت های در دســترس شــکل 
ــا اســتراتژی های  کارآمــدی خــودش را در نســبت ب کــه پیــش آمــده برتــری و  کوتاهــی  نســبتًا 

گذاشــته اســت.  ــه نمایــش  قبلــی ب

    مهم ترین فایده فیلترینگ؛ خریدن زمان است
کــه قائــل بــه برداشــتن فیلترینــگ و آزادســازی  البتــه مــا بــا نگاه هــای احمقانــه و غیــر معقولــی 
مجاری ورود انواع و اقســام محتواهای ممیزی نشــده به فضای رســانه ای و هنری و فرهنگ 
کشــور هســتند مخالــف هســتیم امــا نــگاه مــا و حــرف مــا در حــوزه فرهنــگ بــه اینجــا  عمومــی 
کــه روز بــه روز، مرحلــه بــه  کار بکنــد؟ در شــرایطی  ختــم نمی شــود. فیلترینــگ می خواهــد چــه 
که اتفــاق می افتــد و با هدف گــذاری ای  مرحلــه و ســال بــه ســال بــا پیشــرفت های تکنولوژیکی 
کــه قدرت هــای اســتکباری در مــورد جمهــوری اســالمی دارنــد، امــکان مداخلــه مســتقیم در 

کاهــش پیــدا می کنــد.  پاالیــش محتــوای فرهنگــی و رســانه ای مهاجــم 
کــه در جنــگ نــرم بــه مــا زمــان  کــه فعــاًل فیلترینــگ دارد ایــن اســت  کارکــردی  مهم تریــن 
می دهــد. در میــدان نبــرد، یکــی از مهم تریــن چیزهــا زمــان اســت. شــما هــر چــه بــرای آمــاده 
ــرای امــکان مقابلــه و... زمــان بیشــتری  ــرای آرایــش دادن نیروهــا، ب ــرای تجهیــز، ب شــدن، ب
گــر شــما همــه چیــز داشــته  ــًا امــکان پیروزی تــان بــاال خواهــد رفــت. ا داشــته باشــید، قاعدت
باشــی ولــی زمــان نداشــته باشــی، چــه بســا شکســت بخــوری. اصــل غافل گیــری همین اســت 
کــه فرصــت بــه معنــای زمانــی اش را از رقیــب می گیــرد. بنابرایــن طــرف می توانــد بــا  دیگــر؛ 

مهم ترین کارکردی 
که فعاًل فیلترینگ 
دارد این است که 
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 
مقابله و... زمان 
بیشتری داشته 
باشید، قاعدتًا 
امکان پیروزی تان 
باال خواهد رفت.
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کــه وقــت بــرای شــما ایــن قــدر ضیــق و تنــگ اســت و امــکان بــه  یــک غافل گیــری در شــرایطی 
گــروه کوچــک می توانــد بر یک  کنــد. حتــی یــک  کارگیــری امکانات تــان را نداریــد، بــر شــما غلبــه 
کــه ســپاه فرهنگــی یــا ضدفرهنگــی ای  کنــد؛ تــا چــه رســد بــه ایــن  گونــه غلبــه  گــروه بزرگــی ایــن 
کشــیده، یــک ســپاه عجیــب و غریــب هیــوالوار  کــه امــروز در مقابــل جمهــوری اســالمی صــف 
کــه دارد از ســمت جهــان غــرب  گــون اســت. ایــن پمپــاژ محتــوای عجیــب و غریبــی  اژدها
کمیــت هیــچ  ــا جهــان مــدرن بــه ســمت جامعــه مــا می شــود، شــاید در ایــن حجــم و ایــن  ی

ســابقه ای برایــش نداشــته باشــیم.
گــروه بایــد بــرای  گــر بــه ایــن جنــگ قائــل باشــیم، یکــی از مهم تریــن ابزارهــا زمــان اســت. یــک  ا
کــه می خواهنــد در میــدان، عملیــات بکننــد زمــان بخرنــد. بــه نظــر من فعاًل یکــی از  نیروهایــی 
کــه بــر فــرض، شــما  کارکردهــای فیلترینــگ ایــن اســت امــا نکتــه مهم تــر ایــن اســت  مهم تریــن 
آمدیــد و یــک ســری فیلترهایــی را گذاشــتید و زمــان خریدید؛ چگونه می خواهیــد از این زمان 
گــر مجموعــه مدیریــت فرهنگــی شــما از صــدر تــا ذیــل نســبت بــه ایــن زمانی  کنیــد؟ ا اســتفاده 
کل فرهنــگ شــما  کــه خریــداری شــده و قیمــت آن خیلــی باالســت؛ و شــاید قیمتــش معــادل 
کاری  گنجینه هــای فرهنگــی خــودش  ــرای اســتحصال  اســت؛ بی اعتنــا بــود، از ایــن زمــان ب
کــردن ســنگرهای فرهنگــی خــودش بهــره ای نبــرد، آن موقــع چــه اتفاقــی  نکــرد، بــرای قوی تــر 

خواهــد افتاد؟ 

    سوزاندن وقت ها و فرصت ها، خودش تهدید است
ــته  ــم شکس ــل از دره ــا قب ــا ت ــن فرصت ه ــه از ای ک ــانی  کس ــم آن  ــرض بکن ــم ع ــده می خواه بن
شــدن همــه فیلترهــا و ســدهای مقابلــه بــا فرهنــگ مهاجــم و بــه اصطــالح ســدهای ســلبی 
کارشــان مســاوی اســت بــا همــان  مقابلــه بــا فرهنــگ مهاجــم اســتفاده نمی کننــد، در عمــل 
کلــی  کــه دارنــد ایــن شــبیخون را صــورت می دهنــد. بعــد می  بینیــد بعضــی از این هــا  کســانی 
کــه مخالــف فیلترینــگ هســتند. بــه این ها بایــد گفت: تــو خودت  حملــه می کننــد بــه کســانی 
گــر خیلــی موافــق فیلترینــگ هســتی، مــن بایــد ایــن را  بــرای چــه موافــق فیلترینــگ هســتی؟ ا

در عمــل تــو ببینــم. 
کاســته  کارآمــدی ایــن ابزارهــا  کــه شــما می بینیــد. باألخــره روز بــه روز از  چــون واقعیــت را 
می شــود. یــک وقــت هــم ممکــن اســت به صفر برســد. این مشــاهده میدانــی واقعــی را داریم. 
کننــد، ممیزی  کننــد فیلتــر  کار صــورت می گیــرد. خیلــی خــوب، یــک عــده ســعی  پــس تقســیم 
کــه حتمًا هــم الزم اســت. هرکس بگویــد الزم  کننــد، اقدامــات ســلبی بکننــد  کننــد، جلوگیــری 
کــم اســت. امــا یــک عــده بزرگتــری باید  نیســت، نــه دیــن و نــه آرمانــش، بلکــه بــه نظــرم عقلــش 
کــه آن  کــه موقعــی  کننــد. هــم بــرای ایــن  از ایــن فرصــت بــرای تجهیــز منابــع داخلــی اســتفاده 
امــواج بــه مــا رســید راحــت بتوانیــم مقابلــه بکنیم، هــم برای حملــه متقابل. یعنــی از این فضا 
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کنیــم.  در بیاییــم و دشــمن را در ســرزمین و جغرافیــای فرهنگــی خــودش درگیــر 

    استراتژِی »بخواه، ببین، به دیگران هم نشان بده« و ابعاد مختلف آن
کنــار آن حرکت های  کار می کنند؟ در  حرکت هایــی از جنــس جشــنواره مردمــی فیلم عمار چه 
کــه بخــواه و ببیــن و بــه دیگــران  ســلبی و نکــن و نخــواه و نبیــن، پرچــم اصلــی آن هــا ایــن اســت 
هــم نشــان بــده. ســال های ســال یکــی از مهم تریــن ویژگــی بخــش مهمــی از فعــاالن فرهنگــی 
کــه نخــواه و نبیــن و نشــان نــده و... و... و. مــا االن  مــا و مدیریــت فرهنگــی مــا ایــن بــوده اســت 
که این ها دقیقًا با شــعار مکّمل آن در جامعه فعال  به لشــگرها و ســپاهیانی محتاج هســتیم 
کــه آن  کننــد -  باشــند و بــه جــای اینکــه بخواهنــد جامعــه را از یــک ســری چیزهایــی ممنــوع 
کــردم الزم اســت - جامعــه را بایــد منصــرف و به چیزهای بهتری  هــم در جــای خــودش عــرض 
کــردن و بــه یــک چیــز بهتــری  کننــد. یعنــی توجــه جامعــه را از یــک چیــزی منصــرف  متوجــه 

گزیــر بایــد بــه ســمت آن برویــم.  کــه مــا نا کــردن. ایــن راهبــردی اســت  متوجــه 
کــه مرحلــه بــه مرحلــه در آن افق هــای  یکــی از ویژگی هــای ایــن راهبــرد جدیــد ایــن اســت 
گرفــت، مــا هیــچ  کــه جشــنواره عمــار شــکل  ــی  گشــوده می شــود. یعنــی آن روز اول جدیــدی 
گســترده بشــود و بــه اینجاهــا برســد. همیــن االنــش  کار تــا ایــن حــد  کــه  ذهنیتــی نداشــتیم 
کــه انجــام می شــود، از دل آن ده هــا پیشــنهاد جدیــد درمی آیــد؛  گســترده ای  کــران  هــم هــر ا
کــه چــون بایــد رفــت« را داریــم در عمــل تجربــه می کنیــم. ان شــاءاهلل  »خــود راه، نمایــدت 
ُهــم ُســُبَلنا« را تجربــه می کنیــم. هــر چــه پیــش می رویــم، می بینیــم ابتــکارات  داریــم »َلَنهدیّنَ
کــرد، بــه مخاطبــان بیشــتری  جدیدتــری می شــود زد، راه هــای جدیدتــری می شــود بــاز 
گذاشــت.  کیفی تــری بــر آن هــا  کــرد. می شــود تأثیــر عمیق تــر و  می شــود دسترســی پیــدا 
ســازماندهی های تفصیلی تــر و پیچیده تــری را می تــوان ســامان داد. بــر خــالف اســتراتژی 
کلیشــه  که یک اســتراتژی ســترون اســت؛ زایشــی در او نیســت و خیلی زود دچار تکرار و  قبلی 
 یــوٍم هــو فــی شــأن« اســت. هــر روز دارد یــک میــوه و 

ُ
می شــود، ایــن اســتراتژِی ایجابــی »کّل

ــد.  ــه می کن ــودش ارائ ــدی از خ ــره جدی ثم
مــن امــروز می خواهــم روی ایــن مرحلــه جدیــد جشــنواره عمــار بــا دوســتان صحبــت بکنــم و 
کــه هســتند نکاتشــان را در ایــن بحث بگویند تا  انشــاءاهلل دوســتان هــم در ایــن یکــی دو روزی 

کار را بهتــر پیــش بــرد.  پختــه و تکمیــل بشــود، ببینیــم چطــور می شــود 

    گام اول: نهضت توزیع محتوا؛ تثبیت و گسترش کّمی
کــه در مرحلــه اول در جشــنواره عمــار افتــاد، شــماها توانســتید یــک »نهضــت  ببینیــد، اتفاقــی 
گرفتــه  کــه دیــده نمی شــد، جــدی  توزیــع محتــوا« راه بیندازیــد. محتوایــی وجــود داشــت 

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 هم نشان 
بده.
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نمی شــد، بــه مخاطــب بالقــوه خــودش نمی رســید؛ بــه همــت شــما و بــا تــالش و انگیــزه شــما 
کــه نــه  گرفــت  کســانی هــم صــورت  و بــا ابتــکارات شــما ایــن اتفــاق افتــاد. ایــن اتفــاق از ســوی 
ادعایــی داشــتند و نــه امکانــات آن چنانــی. حرکــت شــما در مقایســه بــا بســیاری از دســتگاه ها 
کــه صدهــا بلکــه هــزار برابــر شــما امکانــات داشــتند، موفــق شــد؛  و ســتادها و مدیریت هایــی 

حــاال در حــد خــودش. 
کنیــم. یعنــی ایــن نهضــت توزیــع محتــوا بایــد روز  گام را تثبیــت  کــه ایــن  کار اول مــا ایــن اســت 
ــه  ک ــه مخاطــب بیشــتری برســد. آمــاری  گســترده تر بشــود و ب ــد و  ــه روز بیشــتر ریشــه بدوان ب
کــه در ارزیابــی فیلم هــای عمــار پیامــک داده بودنــد، بــه  کســانی  آقــای بامروت نــژاد در مــورد 
کرده ایــم آمــار خوبــی  کــه  کاری  مــن دادنــد حــدود 80 هــزار شــماره اســت. بــه نظــرم بــه نســبت 
ــات  ــه امکان ک ــی بیشــتر از ایــن باشــد. وقتــی در یــک شــهر  ــد خیل ــًا می توان ــی قاعدت اســت ول
آن چنانــی هــم نــدارد، شــما 500 نفــر و 1000 نفــر را پــای جشــنواره عمــار می آوریــد، معنــی نــدارد 
گــر یــک مقــدار تــالش بشــود آن هــا  کــه 10 برابــر آن جمعیــت دارد و ا کــه در فــالن محلــه تهــران 
هــم بــه مخاطبــان عمــار اضافــه خواهنــد شــد، این هــا همــه اش معطــل بمانــد. وقتــی در یــک 
کــه از لحــاظ طیــف  کنــاری اش هــم  گرفتــه، معلــوم اســت در شــهر  شــهر انجــام شــده و نتیجــه 
جمعیتــی و قومــی و زبانــی و فــالن بــه آن نزدیــک اســت می توانســته ایــن اتفــاق بیفتــد. فقــط 
کــه آن ظرفیت هــا شــکوفا و  چهارتــا آدم بــا همــت نبوده  انــد یــا یــک ســازماندهی خــوب نبــوده 

آزاد بشــوند. 
کّمی مطمئنًا یکی از اهداف ما اســت. یکی از علل وجودی چنین نشســت ها  گســترش  پس 
کــه دوســتان بیاینــد و تجربیــات موفــق و ناموفق شــان  و همایش هایــی هــم ایــن اســت 
ــازه  ــه ت ک کســانی  ــه  ک کننــد  ــد. الگوهــای درســتی طراحــی  ک بگذارن ــه اشــترا ــا همدیگــر ب را ب
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ــد، دیگــر اشــتباهات شــماها را تکــرار نکننــد. از همــان جایــی  ــه شــما بپیوندن می خواهنــد ب
گــر هــم خواســتند  گام جلوتــر شــروع بکننــد. ا کردیــد شــروع نکننــد. از چنــد  کــه شــما شــروع 
کــه بــاز بــرای بعدی هــا عبــرت و درس بشــود و  اشــتباهاتی بکننــد، اشــتباهات جدیــد بکننــد 

تجربــه و الگــو بشــود. ایــن یــک فــاز ماجــرا اســت.

    گام دوم: نهضت تولید محتوا
فــاز بعــدی جشــنواره عمــار، »نهضــت تولیــد محتــوا« اســت. خواهــش مــن از دوســتان، ایــن 
کــه روی ایــن قصــه یــک مقدار توجه جدی تر بکنند. ببینید، مــا چاره ای جــز راه اندازی  اســت 
نهضــت تولیــد محتــوا در حــوزه جنــگ نــرم نداریــم. هــر روش دیگــری غیــر از ایــن محکــوم بــه 
کــه  ث. جامعــه ای  ّمــا ِبِنعمــه َرّبــَک َفَحــّدِ

َ
شکســت اســت. تولیــد محتــوا یعنــی چــی؟ یعنــی َفأ

گنجینه هــای فرهنگــی و  کنــد.  خــدا ایــن قــدر بــه آن نعمــت داده، بایــد ایــن نعمت هــا را بازگــو 
گام دوم جشــنواره  کــه خــدا بــه ایــن ملــت داده بایــد اســتحصال شــود.  ظرفیتهــای فرهنگــی 

عمــار را بایــد بــا ایــن محوریــت برداشــت.
گرفــت،  کــه در جشــنواره عمــار در ســطوح مختلــف مــورد توجــه قــرار  کارهایــی   مثــال: یکــی از 
ــرد. بعــد هــم در  ــرم را در جشــنواره دوم ب ــود. جایــزه ویــژه جنــگ ن کار »مشــتی اســماعیل« ب
کیســت؟ یــک پیرمــرد  گرفــت. مشــتی اســماعیل  ــرار  کران هــای مختلــف مــورد اســتقبال ق ا
ــا؟  ــم؟ یکــی؟ دوت ــا مشــتی اســماعیل داری کشــورمان چندت کشــاورز نابینــای شــمالی. مــا در 
کــه ایــن فیلــم دارد زندگــی یک  صدتــا؟ هزارتــا؟ ده هزارتــا؟ صــد هزارتــا؟ چندتــا؟ درســت اســت 
پیرمــرد مؤمــن زحمتکــش صبــور و شــکور را نشــان می دهــد امــا یــک چیــز دیگــر را هــم بــه مــا 
کــه یــک ســوژه   مثــل ایــن، این قــدر می توانــد بــرای انــواع و  یــادآوری می کنــد و آن ایــن اســت 
اقســام مخاطبیــن و حتــی مخاطــب بین المللــی جــذاب باشــد. پــس چــرا مــا بــه نمونه هــای 
ــا مشــتی اســماعیل  ــا، ده ت کنیــد، یکــی، دوت کــدام از شــما فکــر  مشــابه آن نمی پردازیــم؟ هــر 
کنیــد ولــی بســیاری از این هــا از دنیــا  در شــهرتان، در محلــه و منطقه تــان می توانیــد رصــد 
کــه هیــچ، یــک فریــم عکــس از این هــا باقــی نمی مانــد. یــک خاطره  می رونــد و یــک فیلــم بلنــد 
اســت. طــرف  مــا  گنجینه هــای فرهنگــی  این هــا  باقــی نمی مانــد.  این هــا  از  دو ســطری 
کلــی امیــدوار شــدم،  می گویــد: مــن ایــن فیلــم را دیــدم، اصــاًل نگاهــم بــه زندگــی  عــوض شــد؛ 
گرفتاری هــای دنیــوی مــادی پیــش پــا افتــاده مبتــذل از یــادم رفــت، نــگاه  کــردم،  نشــاط پیــدا 

کــرد و... و... و. مــن ارتقــا پیــدا 
ــم  ــم. نمی توانی کنی ــتحصال  ــا را اس ــد این ه ــا بای ــدارد. م ــم ن ک ــا  گنجینه ه ــن  ــا از ای ــه م جامع
گــر آن هــا  معطــل و منتظــر دســتگاه ها و مدیــران و استراتژیســت ها و فــالن و فــالن بمانیــم. ا
کــرده بودنــد. انتقــاد و مطالبــه و فــالن و این هــا بــه جــای  کاری بکننــد تــا حــاال  می خواســتند 
کشــیدن هــم در ســطوح ماهــا بــه  گیوه هــا را ور  کــردن و  خــودش. آســتین بــاال زدن و همــت 

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

َ
چی؟ یعنی َفأ

ث.  ِبِنعمه َرّبَک َفَحّدِ
جامعه ای که خدا 
این قدر به آن 
نعمت داده، باید 
این نعمت ها را بازگو 
کند. 
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جــای خــودش. 

    موج فیلم سازی آماتور با تکنولوژی های جدید
کردنــد؛  پارســال دوســتان یــک بخشــی را در جشــنواره عمــار بــا عنــوان »فیلــم مــا« اضافــه 
»مدرســه مــا«، »مســجد مــا«، »شــهید مــا«. شــماها بــه عنــوان محوریــت جریــان عمــار در 
گام بعــدی انجــام بدهیــد  کــه انشــاءاهلل بایــد در  کارهایــی  کــز خودتــان یکــی از مهم تریــن  مرا
گــر مثــاًل مــا پارســال 20 تــا  کمــک بکنیــد. ا کــه بــه ایجــاد نهضت هــای تولیــد محتــوا  ایــن اســت 
کاماًل شــدنی اســت.  کارها  »مدرســه ما« داشــتیم، امســال 2 هزار تا داشــته باشــیم. چون این 
کــه در  گرفتــه، االن بحــث اســت. اتفــاق جدیــدی  کــه در اختیــار مــا قــرار  گســترش ابــزاری  ایــن 
گســترش شــبکه  کــه مســدود بشــود یــا نشــود، باالخــره ایــن  حــوزه g3 )تــری. جــی.( افتــاده 
کشــور تــا عمــق روســتاهای شــما قاعدتــًا یــک ســری تهدیداتــی دارد  تکنولــوژی ارتباطــات در 
ولــی یــک ســری فرصت هــا و ظرفیت هــای جــّدی هــم دارد. یــک عــده بروند و بــا تهدیدهایش 
کننــد از ایــن فرصتــش اســتفاده بشــود، ایــن  مقابلــه بکننــد. یــک عــده دیگــر هــم زودتــر تــالش 
کــه بایــد جنبــه فرصتــی ایــن امکانــات را بــه جامعــه نشــان  عــده شــما هســتید. شــما هســتید 

بدهیــد. 
کــه دور و بــر ما هســت و  انــواع و اقســام ماجراهــا، انــواع و اقســام آدم هــا، انــواع و اقســام حوادثــی 
کــردن از آن هــا می توانــد ده تــا،  کشــیدن آن هــا و محصــول رســانه ای و هنــری تولیــد  بــه تصویــر 
کم کــم  ــد ایــن اتفاقــات  کنــد. بای ــا مخاطــب پیــدا  ــا، صــد میلیون ت ــا، صــد هزارت ــا، هزارت صدت
کــه بایــد آن بدنــه حرفــه ای ســینمای انقــالب را  از دل عمــار بجوشــد. یعنــی مــا در عیــن ایــن 
کــه دارد می شــود و انشــاءاهلل ابتــکارات بیشــتر و بهتــر، بایــد  کارهایــی  کنیــم، بــا همیــن  تقویــت 
کــه  کنــار هــر فیلم ســاز حرفــه ای  کنیــم. بایــد در  کشــور فعــال  بدنــه تولیــد محتــوای آماتــور را در 

داریــم 50 هــزار فیلم ســاز آماتــور داشــته باشــیم. 
کــه قالب هــای جدیــدی ابتــکار  کارهایــی از جهــت تکنولوژیــک هــم می کننــد  دوســتان دارنــد 
کســی بــا هــر امکانــی بــا هــر میــزان ذوقــی، فقــط  کــه هــر  کننــد و در اختیــار شــما قــرار بدهنــد 
بــا یــک مقــدار همــت و تــالش بتوانــد بــه ســاده ترین شــکل محتواهــای قابــل عرضــه دور و بــر 

خــودش را بــا تصویــر قــاب بگیــرد، ثبــت بکنــد و قابــل انتقــال بــه دیگــران بکنــد. 

    از 936000 نماز جمعه، دریغ از یک پالن سینمایی 
مثال هــای آن هــم بســیار زیــاد اســت. یکــی، دوتــا، صدتــا نیســت. حــاال چــون مــن این هــا را 
کنــم. می گفتــم  گفتــه ام، نمی خواهــم خیلــی تفصیلــی ورود  در بحث هــای مختلــف مفصــل 
کلیســا  کلیســا نرفته ایــم ولی چه جوری  کــه  کــدام از مــا  کلیســا دیده ایــد. هیــچ  شــما ایــن همــه 
کامــل می شناســیم؟ مراســم آن را می دانیــم، مخلفاتــش را، تشــریفاتش را، تنوعــش را و...  را 
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و... و. از معمــاری آن تــا جنــس مخاطبانــش تــا مراســماتش را بلــد هســتیم. این هــا را در 
کــدام از مــا ده هــا و صدهــا بــار در فیلم هــای هالیــوودی و غربی و  ســینمای غــرب دیده ایــم. هــر 
اروپایــی کلیســا دیده ایــم. مگــر کلیســا چــی اســت؟ تجمــع هفتگــی مســیحی های غرب اســت 
کلیســا می رونــد؟ مگــر همــه  کــه مخصــوص آن هاســت. مگــر همــه مــردم غــرب  در عبادتگاهــی 
کلیســا می رونــد؟ 20 درصــد، 10  کلیســا می رونــد؟ چنــد درصــد از آمریکایی هــا  آمریکایی هــا 

کمتــر؟ چقــدر؟ درصــد، پنــج درصــد یــا 
حــاال شــما ایــن را بــا نمــاز جمعــه مقایســه بکنیــد. هیچ کــدام از مــن و شــما حتــی یــک پــالن 
کــدام از ســریال ها یــا فیلم هــای ســینمایی مان بــه غیــر از یــک اســتثنا  نمــاز جمعــه در هیــچ 
کتــاب ســاده  کــه همیــن ســال های اخیــر ســاخته شــده بــود، ســراغ نداریــم. بــا یــک حســاب و 
ــی 35  ــا در ط ــم 500ت ــاال بگویی ــده؛ ح ــا ش ــه اآلن 800ت ک ــه  ــاز جمع ــا نم ــت: 500 ت گف ــود  می ش
کنــد ببینیم چندتــا می شــود؟ ]یکی از حضــار حســاب می کند.[ ســال، هــر هفتــه. یکــی ضــرب 
ــده  ــار! یــک پدی ــوده دیگــر. چقــدر شــد؟ 936000 ب ــدر 36. از ســال 58 ب ــدر 52 ضرب 500 ضرب
ــه  ــار اتفــاق افتــاده و حتــی یــک پالنــش ب کشــور 936 هــزار ب و یــک اتفــاق اجتماعــی در ایــن 

ســریال های جمهــوری اســالمی راه پیــدا نکــرده اســت. 
کار می کنــد؟ فضــای تخیل آدم ها اســت.  فضــای هنــر و بــه خصــوص هنرهــای دراماتیــک چــه 
که واقعیت مثبت جامعه ایرانی وارد تخیل این جامعه  کشــیده می شــود  ســیم خاردارهایی 
نشــود. چــرا؟ چــون تخیــل او آینــده اش را می ســازد. ایــن یــک مثــال خیلــی ســاده و خیلــی 
کــه همــه اش دولتی  کّلــش دولتــی اســتـ  رســانه ملــی  کــه تقریبــًا  بدیهــی اســت. در ســینمایی 
اســت ـ یــک پــالن نمــاز جمعــه حــق نــدارد وارد داســتان های شــما بشــود. میلیون هــا ایرانــی 
کردنــد و هــر هفتــه می رونــد و... و...  کردنــد. اصــاًل بعضی هــا عــادت  در ایــن مراســم شــرکت 
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کلــی اتفاقــات اجتماعــی می افتــد.  کلــی اتفاقــات آنجــا می افتــد. جــدا از مســائل سیاســی  و. 
رفاقت هــا شــکل می گیــرد؛ انــواع و اقســام فضاهــای تربیتــی، فرهنگــی، اخالقــی، اجتماعــی و 
کجــای هنــر مــا بــه  کجــای رســانه مــا و هیــچ  حتــی اقتصــادی و... و... و. ولــی این هــا در هیــچ 

طــور جــدی حضــور پیــدا نمی کنــد. 
گرفتــن تحــوالت و پدیده های مثبتــی که در کشــور وجود  نهضــت تولیــد محتــوا؛ یعنــی جــدی 
کــی   کشــیدن این هــا. ایــن را شــماها می توانیــد انجــام بدهیــد.  دارد و دیــدن این هــا و بــه رخ 
کــه  می خواهــد بیایــد مثــاًل از نمــاز جمعــه دّرود نیشــابور فیلــم بگیــرد و فیلــم بســازد؟ اتفاقاتــی 
کــه آنجــا زحمــت می کشــند؟ از ســتادش تــا امــام جمعــه اش تــا انواع  در آن می افتــد، آدم هایــی 
کــه آنجــا می آینــد. از اســتاد دانشــگاهش تــا کشــاورزش تا رفتگرش  و اقســام آدم هــای متنوعــی 

تــا معلمــش تــا... تــا... تا. 
گــر آن نهضــت تولیــد محتــوا شــکل بگیــرد، آن موقــع در حــوزه محتــوای حرفــه ای هــم شــما  ا
کــه مــا اآلن بــا آن هــا در ارتبــاط هســتیم  بــا یــک جهشــی مواجــه خواهیــد شــد. مستندســازانی 
و شــما داریــد فیلم هایشــان را نمایــش می دهیــد، این هــا چــه جــوری مســتند می ســازند؟ 
یکــی، دوتــا، ســه تا، ده تــا ســوژه بــه آن هــا پیشــنهاد می شــود یــا می بیننــد یــا مطلــع می شــوند، 
از بیــن آن هفــت هشــت ده تــا ســوژه، یکــی ش را انتخــاب می کننــد. دو ماه، ســه  ماه، پنــج ماه، 
گر  گر فیلم ســاز مــا، ا گــر مستندســاز مــا، ا کار می ســازند. ا بیشــتر و کمتــر وقــت می گذارنــد و یــک 
کــه ســوژه اش را از بیــن ده تــا انتخــاب بکنــد، از بیــن صدتــا انتخــاب  هنرمنــد مــا بــه جــای ایــن 
گــر از بیــن هزارتــا انتخــاب بکنــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟  بکنــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ ا

کار می آیــد.  کــه بــرای هنــر حرفــه ای مــا الزم اســت اینجــا بــه  آن عقبــه پشــتیبانی 
ــود.  ــاده بش ــودش آم ــه از راهبــرد خ ــد زدن ایــن مرحل کلی ــرای  ــم ب کم ک ــد  ــار بای ــنواره عم جش
کنیــد. بــه  ابتــکارات برســید. بــه ســاز و  بایــد بنشــینید و روی این هــا فکــر بکنیــد. ایده پــردازی 
که قابلیت  کــه مــا چگونــه می توانیــم اواًل ایــن محتواهــای بالقــوه ای  کارهــای  مناســب برســید 
تبدیــل بــه محصــوالت رســانه ای و هنــری و فرهنگــی را دارنــد شناســایی بکنیــم؟ ثانیــًا چــه 
کنیــم و بســازیم؟ و ثالثــًا چــه جــوری می توانیــم این هــا  جــوری می توانیــم این هــا را اســتحصال 

ک بگذاریــم؟  را بــه اشــترا
کــه در چشــم انداز آینــده جشــنواره عمــار بایــد از  بــه نظــرم ایــن یکــی از مهم تریــن نکاتــی اســت 
ســوی دوســتان جــدی گرفتــه شــود. طراحی هایــی هــم در دبیرخانــه بــرای آن انجام می شــود 
کمــک و  کــه شــماها بیشــتر فعــال بشــوید، بیشــتر در ایده پردازی هــا  ــًا هــر چقــدر  ولــی قاعدت
مشــارکت بکنیــد، تصمیمــات بهتــری تولیــد می شــود و انشــاءاهلل نتایــج پرثمرتــری خواهــد 

داشــت.
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