داد/
تراژدییکخواننده/
جمهوریاسالمی/،
انتقادیاتملق؟

یک
داد /معادله سه مجهولی جمهوریت ،معنویت ،عدالت
یک آیه ،گذری بر قرآن (#آیه):
خــدا دوســت نمـیدارد کــه کســی بــا گفتــار زشــت ،بــه عیــب خلــق
صــدا بلنــد کنــد ،مگــر آنکــس کــه ظلمــی بــه او رســیده باشــد؛ کــه
خــدا شــنوا بــه اقــوال و بــه احــوال بنــدگان داناســت.
مصحف شریف۴ ،۱۴۸ ،
#شعر
تو رفتی از دل زمین
برای دیگران طال،
برای دخترت دو لقمه نان درآوری
بگو ولی
غم عمیق رفتن تو را کنون
چگونه از دل یتیم دخترت درآوریم
قاسم صرافان
جمله امام خمینی (ره) :
کارگرهــای مــا اشــخاصی هســتند کــه
مدیــر جامعــۀ انســانیت هســتند .ادارۀ
امــور مملکتهــا ،اداره امــور کشــورها
بــه دســت اینهاســت؛ ...بنابرایــن
اینهــا عهــدهدار امــر بزرگــی هســتند،
احتــرام زیــاد دارنــد؛ لکــن مســئولیت
زیــاد .هرکــس بیشــتر در عالــم احتــرام
دارد ،پیــش خــدای تبــارک و تعالــی
احتــرام دارد و بیشــتر منشــأ اثــر
اســت ،مســئولیت او بیشــتر اســت.
کارگــران مــا ،چــه طبقــۀ دهقــان و چــه
طبقــۀ کارگــران ســایر کارخانههــا و
ســایر جاهــا ،تمــام اعمالــی کــه ،تمــام
چیزهایــی کــه در کشــور هســت،
برکاتــی کــه در کشــور هســت مرهــون
وجــود آنهاســت و لهــذا آنهــا بــر همــه
مقدمنــد .لکــن چیزهایــی کــه بــه
عهــدۀ آنهاســت ،مســئولیتهایی
کــه بــه عهــدۀ آنهاســت از همــۀ
مســئولیتها باالتــر اســت.
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فیلــم مســتند «داد» کــه بــه همــت مدرســه ســینمایی عمــار و بــا همــکاری
جنبــش عدالتخــواه دانشــجویی و همچنیــن بــا روایــت ،نویســندگی و
کارگردانــی حجتاللــه عدالتپنــاه از مــرداد مــاه  1395آغــاز شــده بــود،
در افتتاحیــه هفتمیــن جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار بــرای اولیــن بــار اکــران
گردیــد.
ایــن فیلــم پــر ســفر ،جســتاری اســت دانشــجویی در پــی جمهوریــت ،عدالــت
و امنیــت از بندرعبــاس و بنــدر شــهید رجایــی تــا یــزد و تهــران تــا روســتای
آقدره تــکاب.
داســتان فیلــم بدیــن گونــه اســت کــه تعــدادی از دانشــجویان عدالتخــواه
بــه همــراه یــک مستندســاز پیگیــر برخوردهــای امنیتــی و قضایــی ناروایــی کــه
بــا اعتراضــات صنفــی مختلــف در ســالهای اخیــر شــده از جملــه اعتــراض
راننــدگان در بندرعبــاس و شــاق خــوردن کارگــران معتــرض معــدن آقدره و
اعتراضــات پرســتاری میشــوند و در پــی حــل کــردن معادلــه ســه مجهولــی
جمهوریــت ،امنیــت و عدالــت هســتند.
در ادامــه بخشــی از مصاحبــه کارگــردان ایــن مســتند را در گفتگــو بــا پایــگاه
خبــری فرهنگنیــوز میخوانیــم:
متعالیتریــن نــوع امــر بــه معــروف ،امــر بــه معــروف نســبت بــه حاکمیــت
اســت و ایــن مهــم را امــام علــی (ع) در نهجالبالغــه تببیــن کردهانــد و در
بیانــات امــام و مقــام معظــم رهبــری نیــز وجــود دارد.
کســانی کــه نگاههــای عمیــق سیاســی و امنیتــی داشــته و دلســوز نظــام و
انقــاب اســامی هســتند ،از اتفاقاتــی کــه در حــال رخ دادن اســت ،دلنگران
بــوده و معتقدنــد کــه ایــن مســائل در درازمــدت بــه جایــگاه اجتماعــی ،دینــی
و امنیتــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران ضربــه خواهــد زد.
«تنهــا دولــت نیســت؛ چــرا کــه مــا یــک سیســتم حاکمیتــی داریــم کــه دولــت
تنهــا بخشــی از آن را تشــکیل میدهــد ،قــوه قضائیــه و مجلــس هــم دیگــر
بخشهــای نظــام هســتند و انتقــاد مــا نســبت بــه کل سیســتم کشــور بــوده
اســت؛ چــرا کــه برخــی ناکارآمدیهــا وجــود دارد کــه اگــر هــر بخشــی از
حاکمیــت وظیفــه خــودش را بــه درســتی انجــام مــیداد ،اآلن شــاهد ایــن
اتفاقــات نبودیــم».
متأســفانه گاهــی میشــنویم کــه اگــر یــک عــدهای در جایــی نســبت بــه
مســائل اجتماعــی و بیعدالتیهــا معتــرض شــدند ،علیــه نظــام و امنیــت
کشــور اقــدام کردهانــد؛ در حالــی کــه ایــن مهــم ظلــم بــه نظــام جمهــوری
اســامی ایــران بــه شــمار م ـیرود .چــرا کــه «نظــام و انقــاب مــا بــه گون ـهای
طراحــی شــده کــه اگــر جایــی نســبت بــه مــردم بیعدالتــی و ظلمــی صــورت
گرفتــه ،مــردم بایــد نســبت بــه آن اعتــراض کننــد».
در حالــی کــه امــام (ره) کــه هــم مرجــع تقلیــد بودنــد و هــم رهبــر دینــی و
سیاســی جامعــه مــا ،عنــوان میکننــد کــه خدمتگــزار مــردم هســتند
و قطعــا چنیــن نگاهــی هــم بایــد در مدیــران و مســئوالن مــا باشــد ،ولــی
متأســفانه اینگونــه نیســت.
در ایــن مســتند بــه قــوه قضائیــه نیــز تذکــر دادهایــم کــه در احکامشــان
عدالــت وجــود نــدارد؛ چــرا کــه آنجایــی کــه بایــد بــه طــور جــدی ورود پیــدا
کننــد ،ماننــد بحــث حقوقهــای نجومــی و مفاســد اقتصــادی ،میبینیــم
کــه ایــن اتفــاق نمیافتــد؛ ولــی زمانــی کــه در یکــی از شــهرهای دور افتــاده
کشــور چنــد کارگــر در جلــوی معدنــی دســت بــه اعتــراض میزننــد ،بالفاصلــه
قــوه قضائیــه ورود پیــدا کــرده و حکــم شــاق صــادر میشــود و قطعــا ایــن
مســئله بیعدالتــی اســت.
از اینکــه میبینیــم حرفمــان شــنیده شــده و صاحبنظــران و هنرمنــدان
دربــاره «داد» صحبــت میکننــد ،هــم بــه مــا دلگرمــی میدهــد و هــم
ایدههــای جدیــدی میدهــد تــا مســتندهای بعدیمــان را بســازیم.

			

کانال تلگرام مستند@mdaaad :

دو
تراژدی یک خواننده...

جمهوری اسالمی؛ انتقاد یا تملق؟

پــس از مســتند داد شــاهد تولیــد مســتندی دیگــر در عرصــه عدالتخواهــی
بودیــم :مســتند خفهخــون
جریــان مستندســازی عدالتخــواه بــه بلــوغ رســیده و پــس از «داد» در
افشــای مافیــای حملونقــل« ،خفــه خــون» ایــن بــار در عیــن نگرانــی بــا
آرامــش ،خبــر از طوفانهــای ســخت در راه میدهــد.
داســتان بــا محوریــت نمادیــن فــردی آغــاز میشــود کــه شــاعر ،بازیگــر تئاتــر
و خواننــده حرف ـهای اســت کــه حتــی در خــارج از کشــور هــم اجــرا داشــته؛
امــا حاضــر اســت بــرای حفــظ کرامــت و مســئولیت اجتماعــی خــود بــا
حقــوق  700تــا  800هــزار تومــان بــدون تعطیــل کاری و اضافـهکاری تــن بــه
ســختترین کارهــا در کارخانــه آلومینیــوم المهــدی هرمــزگان بدهــد تــا خــرج
خانــوادهاش را درآورد و ســمت قاچــاق و مشــاغل کاذب دیگــر نــرود.
تــراژدی از آنجــا آغــاز میشــود کــه قهرمــان داســتان در عیــن اینکــه هیــچ
پشــتیبانی بــرای خودشــکوفایی توانمندیهــای خــود نــدارد ،از حــق اساســی
و اولیــه بــرای داشــتن شــغل بــر اثــر یــک امضــا محــروم و از کار بیکار میشــود.
کارگــردان ایــن مســتند داســتانی بــا مبانــی ارزشــی خــود بــا نماینــدگان
کارگــران اخــراج شــده همــراه میشــود .افــرادی کــه بعــد از  19ســال کار
کــردن بــا ســوختگی و شکســتگی و انــواع جراحــات بیــکار شــدهاند و در بیــن
مســئولین بــه دنبــال پناهگاهــی بــرای خــود میگردنــد!

گزیــدهای از ســخنرانی حجتاالســام نظافــت در افتتاحیــه هفتمیــن
جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار اکــران مســتند «داد» در ســینما قدس مشــهد:

«خفــه خــون ،سانســور نمیکنــد :واکنــش امــام جمعــه ،اســتاندار و نماینــده
مجلــس را بــه اخــراج  600کارگــر بزرگتریــن مجتمــع آلومینیــوم ایــران نشــان
میدهــد و حتــی ســراغ مالکیــن جدیــد کارخانــه هــم مـیرود تــا شــاید دلیــل
منطقــی بــرای خــود داشــته باشــند و در نهایــت قضــاوت را بــه خــود بیننــده
واگــذار میکنــد کــه چــه کســی حقــوق مــردم و کارگــران را مطالبــه میکنــد».
بــا ایــن حــال مســئله اصلــی فیلــم یــک مطالبــه کارگــری صــرف نیســت و
عمیقتــر از ایــن اســت...
اتفاقــا جریانــی در قــدرت دوســت دارنــد کارگــران بــه ســمت اقدامــات
هنجارشــکنانه برونــد تــا مســئله اصلــی فرامــوش شــود  :اینکــه دههــا کارخانــه
دیگــر در کشــور بــه بهانــه خصوصیســازی ،چنــد ده میلیــارد تومــان زیــر
ارزش واقعــی خــود بــدون ضابطــه اختصاصیســازی شــدهاند و اشــغالزایی
کــه ایجــاد نشــده هیــچ ،کارگــران هــم بیــکار شــدهاند!
در جایــی از فیلــم میبینیــم کــه مالــک کارخانــه کــه بــرای همــه در اســتان
خــط و نشــان میکشــد ،چنــدان هــم آدم بــدی نیســت و بــا خریــد بخشــی
از زمیــن مصلــی بندرعبــاس ،ضمــن کمــک بــه توســعه امــر نمازخوانــی در
ایــن شــهر مجتمــع تجــاری زیبایــی را در جنــب مصلــی بــرای فــروش کاالهــای
وارداتــی احــداث کــرده اســت.
خفــه خــون ،حرکــت رو بــه جلــو و هوشــمندانه جریــان عدالتخــواه از یــک
تخلــف کوچــک چنــد صــد میلیــاردی! اســت کــه نمیتواننــد آن را خفــه کننــد.
ایــن فیلــم توســط مقامــات محلــی تاکنــون اجــازه اکــران در دانشــگاهها،
مســاجد و مجامــع را پیــدا نکــرده ولــی بــا قــدرت رســانههای جدیــد ،بســیاری
بــا دادخواهــی آن در روزهــای آتــی همصــدا خواهنــد شــد.
نســل جدیــد عدالتخواهــان بــا نجابــت ،متانــت ،وزانــت و درایــت در مطالبــه
عدالــت بــا مجهــز شــدن بــه دانــش و تکنیکهــای روز و بــا تکیــه بــر مبانــی
انقــاب از راه رســیدهاند.
		

کانال تلگرام مستند@KhafeKhoun :

آن چیــزی کــه نظــام و انقــاب را تهدیــد میکنــد ،انتقــاد نیســت بلکــه انتقــاد
نکــردن اســت .آن چیــزی کــه نظــام را تهدیــد میکنــد منافقپــروری اســت،
متملقپــروری اســت .آن چیــزی کــه تهدیــد میکنــد ایــن اســت کــه عــدهای
نفــوذ کننــد.
اگــر انتقــاد نباشــد ظلــم رشــد میکنــد .اگــر انتقــاد نباشــد شفافســازی
نباشــد ،منافقــان از ایــن فرصــت اســتفاده میکننــد .نفــوذ میکننــد.
عدالتخــواه واقعــی کســی اســت کــه کال از ظلــم بیــزار اســت .ایــن
مســئولینی کــه خیلیهایشــان دوســت ندارنــد از اینهــا انتقــاد بشــود ،اینهــا
زمــان شــاه خودشــان جــزو طبقــه مظلــوم و زیردســت بودنــد و چــون احســاس
فشــار بــر خودشــان میکردنــد انتقــاد کردنــد .امــا هنــر ایــن اســت کــه مــا
وقتــی قــدرت پیــدا میکنیــم آن موقــع انتقــاد را ترویــج کنیــم.
«نبایــد نســل جدیــد فکــر کنــد کــه طرفــدار ظلــم هســتیم .نبایــد احســاس
کننــد کــه انقالبیهــا توجیحگــر حماقتهــای بعضــی از مســوالن هســتند.
توجیــح گــر ظلــم هســتیم و بداننــد کــه ایــن انقــاب ضــد ظلــم هســت».
در بیشــتر اوقــات مــردم راســت میگوینــد .انتقادهــا درســت هســت بعضــی
از مســئوالن احمــق خودشــان را پشــت انقــاب قایــم میکننــد .گاهــی
عیبهــا را میپوشــانند گاهــی ظلمهــا را مــی پوشــانند و گاهــی هــم میــز
خــود را از رقیبــان نگــه میدارنــد.

کوتاه نوشت:
-۱اتحــادی کــه در جریــان حملــه موشــکی بــه داعــش در ملــت ایــران بــه وجــود آمــد ،آنقــدر قــوی و گســترده
بــود کــه حتــی رســانههای تفرقهافکــن  -از هــر دو نــوع -هــمنتوانســتند در برابــرش مقاومــت کنند...چــه
میشــد اگــر ایــن رمــز پیشــرفت را همیشــه حفــظ میکردیــم و توپخانههایمــان کمتــر بــر ســر خودیهــا
آتــش میگشــود؟!
کاش به دوقطبیهای کاذب دامن نمیزدیم و مردم را قربانی دعواهای زرگری نمیکردیم!
کاش مطیع فرمان پیر جماران میبودیم که فرمود«:هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید»!
کاش کمتر بر سر هم فریاد بزنیم...
دشمن ،جایی دیگر است...کجا را میزنیم؟!
#اتحاد #دوقطبی_کاذب
 -۲جلو میرویم و پیشرفت میکنیم با فشار و تحریم پاسخ میدهند.
عقبنشینی میکنیم باز هم فشار میآورند و تحریم میکنند.
با این اوضاع ،ماندن در کدام حالت بهتر است؟!
روز به روز ضعیفتر شدن یا قدرتمندتر شدن؟!

#تحریم_بعد_از_برجام
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