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چه شــد که چند سالی جشــنوارهای به
نام جشنواره مقاومت شــکل گرفته است؟ از
هدفگذاری اولیه برای برپایی چنین جشنوارهای
تاکنون ،جشــنواره مقاومت چقدر توانسته به
راهش ادامه دهد و موفق باشد؟

جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت در حقیقت یکی از
جشنوارههای قدیمی انقالب است که تقریباً  30سال
از قدمتش میگذرد و تبدیل بــه درخت تنومندی
شده که حاال باید کم کم از میوههایش بهرهبرداری
کنیم .سال  62اولین سال برگزاری جشنواره فیلم
مقاومت بود .كشــور در دوران جنگ بود و خیلی از
فیلمسازان ما با فضای اجتماعی که در سال 1358
شکل گرفته بود ،در حقيقت خیلی از مضامین را رها
کرده بودند .در اين شرايط ،جریان خودجوش بچه
مسلمانها شــكل گرفته بود و بعضیها از آنها در
حال جنگیدن بودند و حتی مستند تولید میکردند.
همه اینها دست به دست هم میداد تا نمایش آثاری
که در حوزه دفاع مقدس تولید میشــد ،آن هم با
دغدغه فضای فرهنگی آن سالها ،تبدیل به یک نیاز
شود و بنیاد حفظ آثار و جاهای مختلف موضوع را به
نتيجه رساندند و جشنواره مقاومت اجرایی شد .اول
با هفته فیلم آغاز شد ،با اينكه فضای جنگ بود ،هفته
فیلم برگزار شد .فقط فیلمها نمایش داده میشد تا
دقیقاً مشخص شــود چه چیزی در عرصه سینمای
دفاع مقدس تولید شده است .ولی رفته رفته همین
هفتههای فیلم تبدیل به جشنواره شد .جالب است
که این جشنواره در طول جنگ در شهرهایی برگزار
میشــد که درگیر جنگ و بمباران بودند .متولیان
این امر جدا از اینکه حوزه ســینمای دفاع مقدس
و فیلمهای دفــاع مقدس را بررســی میکردند ،به
دنبال کشف اســتعدادهایی بودند تا فیلمسازهایی
که در عرصــه دفاع مقدس هنوز جوان هســتند را
حمایت و مطرح كنند .در چنین جشــنوارهاي بود
که جرقههایی شــکل گرفت ،مثــ ً
ا دیدیم که یک
فیلمساز مستند آثار بسيار خوبی را تولید میکرد و
بعدها اين جشنواره در كشور تبديل به جريان شد.
فيلمسازهاي مستعد شناخته شدند و حمایتهایی
از فيلم بعدي آنها شكل گرفت .همه اینها دست به
دست هم داد تا کارنامههای فرهنگی عرصه سینمای
دفاع مقدس را مرور کنیم .اینکه اص ً
ال سینمای ما
در عرصه دفاع مقدس به کدام ســمت میرود و چه
ضرورتهایی دارد و به چه موضوعاتی بايد بپردازد.
شاید یکی از هدفمندترین جشــنوارههایی که بعد
از انقالب شکل گرفت جشــنواره فیلم مقاومت بود
و چون هدف داشت ،استراتژی هم داشت .سینمای
دفاع مقدس ســینمای دغدغهمندی بود .جشنواره
فیلم دفاع مقدس هم جشنواره دغدغهمندی بود و
هنوز هم هست.
حاال و در گذر زمان ،با توجه به سوژههای این
جشنواره چه در ایران و چه در بخش بینالملل،
آثار ساخته شده چشمگیر و جشنوارهای وجود
دارد که بخواهیم فســتیوالی عریض و طویل
برایشان تدارک ببینیم؟

من معتقدم سینمای دفاع مقدس ما سینمای ملی
ماســت .چون به ارزشها ،باورهــا و آرمانهایمان
و تمام مصادیقی کــه ما به دنبالش هســتیم ،نگاه
دارد .هویت ما در این هشت سال شکل گرفت .این
جشــنواره نام «دفاع مقدس» را داشــت .ولی طی
سالها ســینمای دفاع مقدس را به مقاومت تبدیل
کردیم .از اولین دورهای که من دبیر جشنواره شدم،
عنوان «مقاومت» را براي جشنواره برگزیدیم .معناي
مقاومت یک معنای فراگیرتر و جهانشــمولتر و
کلیتر نسبت به دفاع مقدس است .اگر دقت كنيد در
عرصه مقاومت در دنیا فیلمسازهای مشترکی داریم
که دغدغههای مشترکی دارند .جریان مقاومت یک
جریان اعتراضي به روند صهیونیســت است یا عليه
اســتعمار يا عليه امريــكا يا ظلمهایی کــه در دنیا
میشود .اینها باعث شــده تا فیلمسازان ما شروع
به فعالیت كنند .در هر گوشــه از دنيا مردم در حال
مقاومت عليه يك جريان اســتعماري هســتند و
فيلمسازان هم در اينباره فيلم میسازند .اگر دقت
كنيد بسياري از فیلمســازان مستقل و آزادیخواه
در مورد حوزه مقاومت فيلم ميســازند .فیلمهایی
که دغدغه مشترک دارند .شاید ما نتوانستیم اینها
را یک حلقه کنیم تا دور هم جمع شــوند ولی وقتی
نگاه میکنيم میبینیم که اشتراکاتی دارند .اشترک
در دغدغه و موضوع دارند .حاال ســؤال اينجاست،
عرصه ارائه اين آثار كجاست؟ فستيوالهای جهانی
هر یک نگاه خاصي دارند .مث ً
ال شما نمیدانید فیلمی
با موضوع مقاومت مد نظر ما در جشنواره کن نمایش
داده میشود ،از آن استقبال ميشود يا اص ً
ال پذیرفته
ميشود یا خیر .چنين آثاري شايد در جشنوارههاي
دو و سه دنيا به نمايش در نيايند مگر در کشورهایی
که چنين دغدغههايي دارند .جالب اســت دو سال
پیش بسياري از فیلمســازهاي خارجي میگفتند
تنها جایی که میشــود راجع به این مباحث بحث
کرد ،ایران است .چون برای گفتگو براي اظهار نظر
و برای نقد و تحلیل کردن ،آزادی داریم .ميگفتند
ما وقتی وارد فضای ایران شدیم و چنین جشنوارهاي
را دیديم ،احســاس کردیم که چقــدر دغدغههای
مشــترک داریم و چقدر اهدافمان مشترک است.
پس رســیدن به یک نقطه مطلوب برای آدمهایی
که در حوزه مقاومت دغدغه مشترک دارند ،احتیاج
به یک فضاي خــوب دارد که یکــی از آن مکانها،
جشنواره فیلم مقاومت است .البته نمیگوییم به طور
کامل چون ما هم تا یک حدي در برگزاری جشنواره
توان داریم و نمیتوانیم همه آنهــا را دعوت و دور
هم جمع کنیم .شما نگاه کنید که چقدر فیلم برای
فلسطین ساخته شده است ،برای غزه ،سوریه ،یمن،
عراق ،بوسنی و ...مخصوصاً در حوزه مستند .همین
امســال با یک فراخوان بالغ بر  270فیلم مستند از
کشورهای مختلف به دبیرخانه جشنواره رسید كه
در حال ارزيابي اســت .مجموع این اهداف مشترک
باعث شده تا یک جشنواره مشــترک شکل بگیرد.
ما سه دوره است که جشنواره را به شكل بينالمللي
برگزار ميكنيم و در هر دوره گامهايي برمیداریم که

جشنواره فیلم مقاومت
یکی از اشکاالتش دو
ساالنه بودن آن است.
وقتــی جشــنواره دو
ساالنه برگزار میشود،
جریانتولیدراپیگیری
نمیکنــد و شــبیه
جشــنواره فیلم فجر
یا کودک نیســت که
ساالنه برگزار میشود
و بــه بهانــه آن تولید
انجام میشود .ولی این
جشنواره محصوالت
دو سال گذشته را جمع
و عرضه میکند.

سال دوم

متأســفانه یــک نوع
فضای روشــنفکری
و بیتفاوتی در عرصه
فرهنگیان ما مشاهده
میشود .این نگاه حتی
در قصهها و فیلمهای ما
نیز شکل گرفته است
و خیلی از فیلمهاي ما
بیپایان است و خیلی از
فیلمهایماقصهندارند،
با اینکه قصه گفتن در
روایات شرقیها و پایان
داشــتن و نگاه خوش
داشــتن مهمتریــن
دغدغه است.

حضور بینالمللی و نگاه بینالمللي ما کاملتر شود.

میتوان نگاه مقاومتی داشت.

جشنوارهای که اساس ًا با نگاه ایدئولوژیک و
برای ایجاد جریان فرهنگی همگام با سیاستهای
مورد نظرمان در منطقه ،شکل میگیرد ،چقدر به
لحاظ هنری قابل اعتناست؟ اساس ًا ما میتوانیم
جشنواره فیلم مقاومت را در زمره رویدادهای
فرهنگی و هنری بدانیم یا بیشتر حرکتی سیاسی
است؟

فارغ از نظر هنرمندان که بسياري از آنها در
گفتگو با روابط عمومی جشنواره معتقد هستند
جشنواره مقاومت خیلی جشنواره خوبی است،
صادقانه بگویید نگاه غالب به این جشــنواره
چیست؟ مهمترین نقدی که از سوی سینماگران
به آن میشود ،چه بوده است؟

به نظر من اين جشنواره ،جشنوارهای بر پایه فطرت
انسانهاست .فطرت تمام انســانها در هر جايي از
كره خاكي كه زندگي كنند كمالگرايي اســت .اگر
در هر جای دنیا ظلمی شود ،آدمهایی که فطرتهای
پاک دارند ،در مقابلش میایســتند .مقاومت یعنی
ایستادگی ،ایســتادگی در مقابل ظلمی که در حال
اتفاق افتادن است پس اين جشنواره یک جشنواره
سیاسی نیست .اتفاقاً یک جشــنواره مردمی است
که دقیقاً نــگاه دارد به آدمهایی که فطرتی بســیار
واقعی دارند از جمله آدمهای مســتقلی که در دنیا
به دنبال عدالت ،ظلمســتیزی و استکبارســتیزی
هستند .شــاید این نگاه که ما در ایران هستیم یک
نگاه سیاسی باشــد .ولی باز هم اینگونه نیست .مگر
جنگ ما جنگ سیاسی بوده؟ قطعاً جنگ ما جنگ
مردمی بوده است و تمام مردم حضور داشتند و تمام
مردم مقاومت کردند .در خارج از كشور چنين نگاه
سياسي وجود ندارد .فیلمسازی که در حوزه مقاومت
در حال فعالیت اســت ،یک فیلمســاز آزادیخواه
مستقل است و تمام فیلمســازان مستقل در دنیا و
فیلمســازانی که علیه ظلم مقاومت ميكنند ،قابل
احترام هستند .البته شاید آثارشان دیده نشود .مث ً
ال
فیلمســاز امریکایی که در دوره پيش دعوت كرده
بوديم ميگفت فيلمش جايي نمايش داده نشــده
اســت .چرا؟ چون واقیعتهای جریان  11سپتامبر
را نمایش مــیداد .چون به تصویر کشــیده بود که
 11سپتامبر در حقیقت آن چیزی نیست که مردم
دیدند و جریانهایی پشــت این قضیه بودند .خوب
اين فیلمســاز ،محلي براي نمايــش و عرضه اثرش
نداشــت تا اینکه به ايران آمد و كارش ديده و نقد
و تحليل هم شــد .میخواهم بگویم که این آدم کار
سیاسی نکرده است بلكه براساس تحقیقات به این
نتیجه رســیده که ظلمي اتفاق افتــاده و اطالعات
غلطی به مردم داده شده اســت .جالب بود که از او
ســؤال میکردم آيا با اين فيلم شــما برخورد شده
اســت؟ گفت خير با من برخورد نمیکنند كه مث ً
ال
من را زنداني كنند و ...اما آنقدر صداهای محکمتر از
من شنیده میشود که صدای من شنیده نمیشود.
پس اینها از لحاظ استراتژیک برنامهریزی میکنند
و شــبکههای مختلف و فضای رسانهای آنان شروع
به برنامهریزی میکنند که اص ً
ال نگذارند صدای من
شنیده شود آن هم در جهت مخالف .اص ً
ال استراتژی
اینطور نیست که من را زندان بیاندازند و دستگیرم
کنند تا من مطرح شــوم بلكه از کنــارم میگذرند.
هجمه تبلیغات دیگری در کنار من ایجاد میکنند
که دیده نشــوم .در دنیا چنین فیلمسازهایی وجود
دارند و جشنواره بینالمللی مقاومت یک جشنواره
مردمی است که مأمن آنهاست .همانطور كه جنگ
ما يك جنگ مردمي بوده اســت .همــه برای دفاع
از خاکشان جنگیدند ،براســاس یکسری باورها و
ارزشهای الهی که در وجودشان بود .این جشنواره
هم همین است و اگر قرار باشد به یک حوزه خاص
و گروه خاص اختصاص پیدا کند ،دیگر جشــنواره
نیست .این جشنواره در این سالها هیچگاه تالش
نکرده که وابسته گروه خاص و جریان خاصی باشد
و ســعی کرده به دلیل فراگیری موضوعاتش همه
آدمهایی را که دغدغه مشترکی دارند ،دور هم جمع
کند .اگر هم یکسری فیلمساز دغدغه مشترکی با ما
ندارند ،مقصر ما نیستیم.
دوازده دوره از جشنواره مقاومت گذشته
است .چند اثر قابل توجه به بهانه این جشنواره
ساخته شده که توانسته نگاه مخاطبان و منتقدان
را همزمان به سوی خود بکشد؟ اص ً
ال جشنواره
مقاومت ،آنقدر قدرت و کیفیت داشته که جریان
تولید را در میان فیلمسازهای این عرصه به راه
بیاندازد؟

محمد خزاعی ،دبير سيزدهمین جشنواره فيلم
مقاومت در گفتگویی صریح و بیپرده با صبا:

ما 3میلیارد
بودجه میخواستیم
نصفش را دادند

سيزدهمين جشنواره فيلم مقاومت همزمان با هفته دفاع مقدس در تهران
برگزار ميشود .تاکنون  12دوره از برگزاری این جشنواره گذشته است .شاید
وقتش رسیده باشد با نگاهی دور از هیجان ،کمی از این جشنواره بیشتر
بدانیم و چه کسی بهتر از دبیر جشنواره برای دانستن این موضوع .در ميان
هياهو و شلوغي اين روزهاي كاري محمد خزاعي دبير جشنواره بينالمللي
فيلم مقاومت سؤاالتمان را درباره اين جشنواره از او پرسيديم .سؤاالت ما و
پاسخهای خزاعی پیش روی شماست.

جشنواره فیلم مقاومت یکی از اشکاالتش دو ساالنه
بودن آن اســت .وقتی جشنواره دو ســاالنه برگزار
میشــود ،جریان تولید را پیگیری نمیکند و شبیه
جشــنواره فیلم فجر یا کودک نیســت که ساالنه
برگزار میشــود و به بهانه آن تولید انجام میشود.
ولی این جشــنواره محصوالت دو ســال گذشته را
جمع و عرضه میکند .ما باید ببینیم که چه عاملی
باعث شده تا فیلمهای این جشــنواره شکل بگیرد
كه در آینده ،جشــنواره باعث تولید آثار شود .مث ً
ال
ما در سالهای قبل جايزه قلم طاليي را داشتيم كه
امسال نداریم اما بعضی از فیلمهای کوتاه برگزیده
در اين جشنواره توســط انجمن سینمای مقاومت
مورد ســرمایهگذاری قرار گرفت ،پس مقوله تولید
بعضی از فیلمنامهها انگیزهای شــد تا هنرمندان و
مديران در این جشــنواره دیدارهایی با هم داشته
باشند و مسير توليد هموار شود .ما در جشنواره عامل
حرکت شدیم ولی نتوانستیم سرمایهگذاری مستقیم
کنیم .البته جدیدا ً بنیاد روایت فتح ،آثاري را توليد
ميكند .انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس هم
تولیدات مستقلي دارند .پس جریان تولید راه افتاده
است و وقتي جشنواره به صورت ساالنه برگزار شود
ميتواند بيشتر جريانساز باشد .ما باید استعدادهاي
سراسر کشور را کشــف کنیم و خروجی آنها را به
انجمن سینمای دفاع مقدس تحویل دهیم تا آنها
ســرمایهگذاری کنند .ما بعضی وقتها دیدهایم که
جوانی ،اســتعداد و توانایی خاص دارد .او را معرفی
کردهایم تا روي آثارش سرمايهگذاري شود .یکی از
اهداف مهم تمام حرکتهای فرهنگی در دنیا کشف
استعدادهای جدید است .جشنوارهها نباید یک شوي
تبلیغاتی برای ما باشند .قرار نيست نگاه تبليغاتی و به
صورت گزارش کار باشد .بلكه بايد محل بروز و ظهور
استعدادهای جدید و محل حمایت و کشف و آموزش
باشند .اگر توانستيم که همه این پارامترها را دور هم
جمع كنيم ،آن وقت ميتوانيم بگوييم جشنواره ما
موفق است و میتواند در سالهای آینده هم به نقاط
بسیار خوبی دست پیدا کند.
در تمام این ســالها مهمترین خط مشی
جشنواره مقاومت چه بوده است؟ برای ما در این
جشنواره ،هشت سال دفاع مقدس مهمتر بوده یا
مسائل سیاسی منطقه و جهاد فرهنگی در برابر
سیاستهای غرب؟

در تمام مسائلی که شما مطرح کردید یک مقاومت
ديده ميشود .مقاومت در مقابل تهاجم فرهنگی و
تحریمها و سبک زندگی غربی و بحث دفاع مقدس.

دفاع یعنی چه؟ یعنی ایستادن .مقدس یعنی چه؟
یعنی اینکه همراه با ایدئولوژی و تفکر دینی باشد و
از قدسیت و روحانی بودن و ارتباط با فطرت میآید.
آيا ايستادگي در برابر شبیخون فرهنگی در حقیقت
خودش یك دفاع مقدس نیست؟ آيا امروز اتفاقاتی
که در کشورهای منطقه رخ میدهد ،عليه اسالم و
مردم مقاومت نيست؟ آیا ایستادن در برای فرقههای
تکفیری که ترویــج فرقههای انحرافــی میکنند،
یک نوع مقاومت نیســت؟ خود واژه مقاومت از قوام
بخشــیدن میآید .قــوام بخشــیدن در مقابل چه
چيزي؟ پس ما بايد در برابــر هجمههايي كه اتفاق
ميافتد ،مقاومت كنيم .در هر زمانی يك نوع مقاومت

داريم .دهه  60يك نوع ،دهه  70يك نوع و در دهه
 80هم يك تعريف ديگــر از مقاومــت داريم و در
دهه  90يك نوع ديگر .در ســالهایی مانند امسال،
بحث فرهنگ ،بحــث مقاومت اقتصادي و ســبک
زندگی ایرانی اســامی یکي از مباحث مهم اســت
و بعد تمام شــبکهها و تبلیغاتی که اتفاق میافتد،
علیه این جریان اســت .آيا ایستادن یک خانواده در
مقابل اینها به معنای مقاومت نیســت؟ مقاومت
فقط نگاه استراتژیک و سیاســی نیست .بلکه یک
نگاه اجتماعی اســت و اگر با این نگاه وارد مباحث
مقاومتی شویم ،یکي میشود مقاومت اسالمی ،یکی
میشود حزباله ،یکي میشود مقاومت در خارج از
مرزها ،یکی میشود مقاومت در  8سال جنگ .یكي
ميشود مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی مثل جریان
سبک زندگی اسالمی و یکي هم مسائل اقتصادی که
در حال حاضر بحث تحریمها را داریم .به همه اینها

يك نوع نقدي كه ميشــود اين است كه ميگويند
همه بايد از يك طيف باشــند .هر جشــنوارهای که
برگزار کردیم نوعی تعادل در آن بوده و سعی کردیم
افراط و تفریط نکنیم و یک نگاه خاص حاکم نشود.
نگاه خاص ،نــه اعتقادی و باوری؛ بــه دلیل اینکه
جشــنواره همراه با یک نگاه و باور بوده است و من
معتقد به یکسری اصول هســتم .اما منظورم نگاه
سیاســی نبود ،سیاســی به این معنا که این آدم به
دلیل اینکه چپ است یا راست است ،کنار گذاشته
شود .برای ما در جشــنواره اثر و هنر مهم است .این
موضوع همیشه نقدهای زیادی بر من وارد میکرد.
معتقد هستم اگر حتی یک فیلمساز که من جریان
فکری او را نمیپسندم ،فیلم خوبی تولید کرد ،باید
پای فیلمش بایســتم و به او جایــزه دهم .خیلی از
دوســتان نمیتوانند چنین موضوعی را بپذیرند و
معتقد هستند باید اینگونه افراد حذف شوند .آنها
ميگويند باید یک نوع یکدستی به وجود بیاید ،یا با ما
هستند یا نه .در جریان رسانهای نیز همینطور است.
این نگاه همان نگاهی است که دشمنزایی میکند و
خصومت به وجود میآورد .من نمیگویم شما بیاید
و بگویید ما قرار است که باور نداشته باشیم و اعتقاد
نداشته باشیم و خنثی باشیم و باد هر طرف وزید ما
هم آن طرف برويم ،نه به این صورت نیست .بلکه باید
بیان کنید که آرمانها و باورهاي من اين است .این
چارچوب باور من است و حاال اگر کسی هم براساس
باورهاي من فیلم ساخت ،دســتش را باید گرفت و
کمکش کنیم نه اینکــه بگوییم چون این آدم چپ
است يا راست است كنارش بگذاريم .تالش كردم در
اختالفهايي كه در حوزه سينما بوده ،وارد نشوم .ما
بايد به اثر خوب جايزه بدهیم .من برای جایزه دادن
به اثر خوب در برابر همه نقدهــا مقاومت میکنم.
اگر الگوهای رفتاری بــزرگان خودمان و ائمه اطهار
را در نظر بگيريم حتماً اتفــاق خوبي ميافتد .ما در
دورانی قرار گرفتهایم که در فضايی پر از ابهام زندگي

ميكنيم .اين خطكشــيها باعث شده ما نتوانيم به
اوج هنر اسالمي برســيم یا باعث میشود نتوانیم از
ظرفیتهای فرهنگی کشور استفاده کنیم یا مدیریت
فرهنگی نتواند هیچگاه موفق شود.
امســال برای جشــنواره مقاومت چقدر
بودجه کنار گذاشــته شده است؟ تأمین بودجه
به چه صورت است؟ آیا کشورهای دیگر هم که
در سیاستهای این جشــنواره با ایران منافع
مشترک دارند ،دخالت مالی دارند؟

جشــنواره فیلم مقاومــت در حقیقــت دغدغه و
گردهمایی بزرگی از فیلمسازان و رزمندههایی است
که در این حوزه فعالیت میکننــد چه رزمندهها و
فیلمسازان بزرگ و کوچک و مستندسازان .همچنین
در جشــنواره بودجه مطرح نمیشــود و یکسری
بودجههای پشتیبانی و بودجههای نقدینگی داریم

سینما

شماره  69سه شنبه 17تیر۱۳۹3

 10رمضان ١٤٣5

ولی مصوبه امســال بودجه ما نصــف بودجه دوره
قبل بود .ما دو ســال قبل  2.5ميليارد تومان براي
جشنواره هزينه كرديم اما امسال  1.5ميليارد تومان
به ما دادند و کل بودجه جشــنواره بینالمللی دفاع
مقدس  1.5میلیارد است که در عرصههای مختلف،
در  7کشــور برگزار میشــود و در شهرستانهای
مختلف برنامهریزی نماش داریــم .در حوزه علمی
برنامه نمایش داریم ،با توجه به ســطح وسیعی که
حدود  10الی  15بخش است .همچنین مهمانهای
خارجی و کنفرانسهای داخلی و انتشــار کتاب هم
داريم .اعتراض ما این بود که چرا بودجه جشــنواره
فیلم مقاومت باید به این میــزان کاهش پیدا کند
و هزینههای بســیار زیادی در جاهای دیگر انجام
شود؟ میتوانســت این بودجه افزایش پیدا کند تا
دست ما نیز بازتر شــود و برنامهریزی بهتری انجام
دهیم و بتوانیــم حمایت بهتری نیــز انجام دهیم.
در حقیقت درخواســت ما بودجه  3میلیاردی بوده
است که دوستان با  1.5میلیاردش موافقت کردند
و البته ســازمان سينمايي هم بخشــي از هزينه را
تقبل كــرده اســت و برنامههاي خوبــي هم براي
جشــنواره دارند .بودجه هم از طــرف بنیاد روایت
فتح و انجمنهای ســینمایی دفــاع مقدس تأمين
ميشود .ديگر كشورهايي هم كه با ما منافع مشترك
دارند خودشان آنقدر مشكل دارند كه نميتوانند به
جشنواره كمكی داشته باشند.
چرا جشنواره مقاومت بعد از این همه سال
فعالیت ،هنوز نتوانســته در دنیا جایگاهی پیدا
کند؟ به هر حال جشنواره فجر ما در دنیا شناخته
شده است ولی جشنواره مقاومت ،نه.

در این سالها نگاه کنید .چرا فیلمهای دفاع مقدس
خارج از کشــور به نمایش گذاشــته نمیشود؟ آیا
ســطح کیفی آثار دفاع مقدس ما پایین بوده که در
خارج از کشــور به نمایش در نیامده است؟ چطور
فيلمهاي مربوط به جنگ جهانــی دوم به نمایش
در میآید؟ شــايد بگويند چون جنــگ ما داخلي
است ،اما مگر جنگ كره داخلي نبوده است؟ چرا ما
اهتمامی به عرضه و تقاضاي درست فيلم دفاع مقدس
نداشتهايم؟ چرا یک فیلمســاز دفاع مقدس با هزار
سختی فیلمش را میسازد و بعد آن اثر به گنجینهها
میرود و خــاک میخورد و هیچ عرصه نمایشــی
برايش وجود ندارد .غیر از همان  4الی  5سینمایی
که در داخل داریم و تلویزيون ،جاي ديگري پخش
نميشود .چرا سیاستگذاران فرهنگی برنامهریزی
جدی جهت اینکه د ِر گنجینهها را باز كنند و این آثار
را عرضه كنند ،ندارند؟ زمانی که بحث صدور انقالب
است باید محصوالت فرهنگی نیز صادر شود .چر از
لحاظ فرهنگی در جریان انقالب کم کاری کردیم؟
فرهنگ مهم است چون آدمساز و اندیشهساز است.
فرهنگ متفکر به وجود میآورد .آدم به وجود میآورد
.دانشمند به وجود میآورد .فرهنگ یک هویت ملی
را میسازد .متأسفانه یک نوع فضای روشنفکری و
بیتفاوتی در عرصه فرهنگیان ما مشاهده میشود.
این نگاه حتــی در قصهها و فیلمهای ما نیز شــکل
گرفته اســت و خیلی از فیلمهاي ما بیپایان است
و خیلی از فیلمهای ما قصه ندارنــد ،با اینکه قصه
گفتن در روایات شرقیها و پایان داشتن و نگاه خوش
داشتن مهمترین دغدغه است .این نگاه روشنفکری
و بیتفاوتــی فرهنگی در جریان فرهنگی کشــور
رسوخ کرده است .چرا بعضی از فیلمسازان ما حاضر
نیستند فیلمهای دفاع مقدس و انقالب را کار کنند؟
چرا بعضی از فیلمســازان ما در جشــنواره خارجی
میچرخند و دست برایشان میزنند و داوری برای
آنها میگذارند و وقتی به آنها میگویيد فیلم دفاع
مقدس کار کنند ،میگویند نــه این فیلمها برای ما
نیســت .مگر این فیلم برای چه کسی است؟ تا حاال
به این مســئله فکر کردید؟ جالب اســت حتی اگر
فیلم دفاع مقدس میســازند با منظر روشنفکری
خودشان میسازند ،پس عرصه دفاع مقدس تنهاست
و فیلمسازانش کار سربازی و خدمت میکنند و هنوز
به نظر من میجنگند .بايد کسی را كه در اين حوزه
فعاليت ميكند ،محترم شمرد.
عدم برگزاری جشنواره مقاومت چه کمبودی
در جریان فرهنگی و سینمایی کشور به وجود
میآورد؟ اساس ًا اگر این جشنواره نباشد ،اتفاقی
میافتد؟ منظورم این است بودن و نبودن چنین
جشنوارهای توفیری در جریانات فرهنگی کشور
دارد؟

این دقیقاً اتفاقی بود که افتاد و  5ســال جشنواره
تعطیل شد .اگر میزان تولیدات آن سالهای دفاع
مقدس را با سالهایی که جشنواره شكل گرفت،
بررسی و مقایســه کنیم ،میبینیم که به شدت
افت تولید داشتیم .ما یکسری گزارشها را تنظیم
میکنیم که براساس میزان دریافت فیلمهایی که
داریم به نهادهای مربوطه میفرستیم .به عنوان
مثال رونق مستندســازی در عرصه دفاع مقدس
بسیار دیده میشــود و در عرصه تلویزیون بسیار
کم کاری شده اســت .یعنی میزان تولیدات دفاع
مقدس به شــدت کاهش پیدا کرده و دلیلش نیز
بودجه اســت .به دلیل اینکه صدا و سیما دچار
مشکالت مالی شده بود و میزان تولیدات آثار در
اين زمينه كاهش پيدا كرده بود .هدف جشنواره
فقط برگزاری افتتاحیه و کشف استعداد نیست و
یک رصد فرهنگی هم صــورت میگیرد که ما در
کجا قرار گرفتهایم و چه فیلمهایی تولید کردهایم
و میزان تولیدات ما چقدر است .به عنوان مثال ما
امسال  26فیلم سینمایی دفاع مقدس داشتهایم
و در سالهایی که جشــنواره برگزار نشده میزان
تولیدات  5ساله ما  20عدد هم نمیشد .این نشان
میدهد این جشنواره و رصد کردن و گزارشهایی
که به مراکــز فرهنگی داده میشــود ،تأثيرگذار
اســت .رصد کردن کلیت فضای سینمای انقالب
و دفاع مقدس وظیفه ماســت ،کشــف استعداد،
رونق و تشــویق به تولید این جریان و پیدا کردن
راهکارهایی برای حمایت جــدی در این زمینه
وظيفه ماست.

