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در حال حاضر و بعد از گذشــت بیش از 40 سال 
از انقاب اســامی در ایران، نمی توان گفت که خط و 
اهداف انقاب به آن صورتی که انتظار می رفت در سینما 
و حتی تلویزیون و سریال هایش، منعکس شده است.

در عوض، این ضعف فرهنگی و کمبود نگاه آرمانی 
در کنار اهداف ارزشمند، به جای سینما و تلویزیون، به 
دنیای بی انتهای مستند راه پیدا کرده و در این جبهه 
خاص و بســیار اســتراتژیک، نخبه های فرهنگی ما، 
مجالی برای بیان واقعیت ها و تفکرات شان پیدا کردند....

از سال ها پیش تا به حال، این جبهه بدون وقفه به 
کار خودش ادامه داده و با وجود مشکات فراوان مالی 
و... از اهدافش دست نکشیده است. افرادی مانند زنده 
یاد، »نادر طالب زاده« باعث شدند که در این سال ها، 
جبهه فرهنگی در قالب مستند ســازی، بتواند انقاب 
اســامی ایران را به خارج از مرزهای ما صادر کنند و 
پرده از حقیقت های غبار گرفته کنار بزنند و واقعیت 

را به شکلی هنرمندانه به تصویر بکشند.
البته در حال حاضر که مردم دنیا بیشتر از گذشته 
به ســمت رسانه ها کشیده شــده اند، مستند سازی و 
مســتندها، در مقیاس جهانی، مهم تر از قبل شده اند 
چــرا که عده زیادی از مخاطبــان، دیگر به فیلم ها و 
سناریوهای از پیش نوشته شــده، عاقه ای ندارند و 

امیدوارند از طریق مستندها به حقیقت برسند. 
به همیــن خاطر هم لزوم قوی تر شــدن جبهه 
مستند سازان که دنیاِی توهمی و پر از دروغ فیلم ها 
و ســریال های داخلــی و خارجی را کنــار می زنند، 
بسیار مهم است تا حقیقت نه گم شود و نه به دست 

سازنده های دروغگو، به شدت تحریف شود.
مستند »برای سما« ساخته »وعد الخطیب« یک 
زن سوریه ای است که بین سال های ۲0۱۲ تا ۲0۱۶ 
زندگی خودش در سوریه را در سال ۲0۱9 و به کمک 
کانال چهار لندن به شــکل مســتند در آورده است. 
 این مســتند تا به حال برنده 55 جایزه بین المللی و
39 نامزدی در بخش های مختلف شده است و نامزدی 
جایزه اسکار بهترین مستند را هم در کارنامه خود دارد.

اگر موافق باشید با فالش بک به گذشته آغاز 
می کنیم؛ از »ساعت25«. در آن مستند، به نوعی 
اشاره به فروپاشی آمریکا کرده بودید. گفته بودید 

این فروپاشی اتفاق خواهد افتاد. 
آنچه ما می گوییم فروپاشی، به این معنا نیست که 
ناگهان آمریکا محو شود. خیر، محو شدن آمریکا به این 
شکل نیست. در واقع دستخوش یک سری تغییرات 
درونی می شــود که همین موضوع به پوکی سیستم 
می انجامد. مثل هر امپراطوری دیگر که وقتی بر فساد 

اصرار می ورزد، ابتدا پوک و بعد متاشی می شود....
از سوی دیگر فروپاشی آمریکا از این جهت محتوم 
اســت که بی دلیل و از روی تعدی و ظلم، شــروع به 

بازخوانی دو گفت وگوی تفصیلی کیهان با مرحوم نادر طالب زاده

 پیش بینی فروپاشی آمریکا 
و بزرگ ترین انفجار خبری دنیا

آرش فهیم

مرحوم نادر طالب زاده، از چهره های نادر در حوزه رسانه ای کشورمان بود که ضمن شناخت عمیق 
آمریکا، غرب و انقالب اسالمی، زمینه های مختلف رسانه را تجربه نمود؛ از مستند سازی گرفته تا 
ساخت فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی و برگزاری جشنواره و اجرای برنامه و... یکی از نقاط عطف 
فعالیت طالب زاده، زندگی و تحصیل در آمریکا بود؛ او بخشــی از دیده ها و تجربیاتش از زیست در 
آمریکا را در مستند »ســاعت 25« بازنمایی کرده بود. مستندی که برای اولین بار، به نشانه ها و 
زمینه های فروپاشی آمریکا پرداخته بود. طالب زاده در گفت وگویی دو ساعته که سال 81 در کیهان 
منتشر شد، درباره مجموعه مستند »ساعت 25« توضیح داده بود. وی همچنین در گفت وگوی مفصل 
دیگری با ویژه نامه 40 سالگی انقالب در کیهان، به اظهار نظر درباره فضای رسانه ای غرب پرداخته 

بود. به مناسبت درگذشت نادر طالب زاده، به بازخوانی چکیده ای از این دو گفت وگو می پردازیم. 

نقشــه کشــی برای دیگران می کند. در این میان، 
بیشتر انقاب اســامی و جهان اسام- به خصوص 
فلســطین- به کانون توجه آنان تبدیل شــده است. 
این حمایت کورکورانه ای که از اسرائیل دارد، به یک 
سری فجایعی منجر شده که متاسفانه امروز ما شاهد 
آن هستیم. تمامی این موارد، به اتفاقاتی -که غیرقابل 
پیش بینی هم هست- منتهی خواهد شد. و این همه، 

نوید فروپاشی آمریکا را می دهد.

وقتی در مستند »ســاعت25« فروپاشی را 
مطرح کردید، چه تصویر روشــنی از آینده در 

ذهن داشتید؟
در »ساعت ۲5« قصد داشتیم تا نشان دهیم 
که پس از انقاب اســامی، در آمریکا چه تغییر 
و تحوالتی رخ داده اســت. معتقدم که تغییراتی 
هــم اتفاق افتاده بود. همه می دانند که آمریکا به 
نوعــی جنگ را به ما تحمیــل کرد. پیش از این 
هم، آمریکایی ها در کودتــای ۱953 )۲8مرداد 
3۲( بــه ما ظلم کرده بودند. آنان با صرف هزینه 
۱50هزار دالری، ۲5سال ما را عقب نگه داشتند. 
پس طبیعی است که در آن مقطع باز هم دست 
از توطئه برنداشــته و با تحمیل جنگ به کشور 
مظلومی که می خواهد روی پای خودش بایستد 
و حکومت دینی تشــکیل دهد، مبــارزه کنند. 
بنا بر همین اســتراتژی و تحمیل جنگ بود که 
یک میلیون جــوان را از ما گرفتند و مجروحین 
بسیاری قربانی نیت شوم آنان شدند. خب بالطبع 
ایــن پلیدی به اتفاقی در داخل کشــور خودش 
هم منجر می شــد. در واقع این ظلم ها نمی تواند 
بی تاثیر باشد. من به دنبال این رفتم تا در داخل 
خود خاک آمریکا، اثر انگشتان این جنایت را پیدا 

کرده و نشان دهم...
مصادیق این تغییر و یا به قول شما پوک شدن 
آمریکا چه مســایلی بود و در واقع شما چگونه 
موفق به ثبت این »فالش فــوروارد« تصویری 

شدید؟
در واقع حــرف اولم برای ایــن کار و بهانه اصلی 
برای ســاخت یک مستند، آغاز فقر در آمریکا بود. من 
در مورد اینکه اصوال این فقر از کجا پیدا شد، ماجرای 
»آدم های خیابان خواب« را به تصویر کشیدم و همین 
موضوع افراد بی خانمان باعث شــد تا دو برنامه مجزا از 

آنان ساخته شود.

بهانه اصلی برای ساخت مستند »ساعت 25« آغاز فقر 
در آمریکا بود. من در مورد این که اصوال این فقر از کجا 
پیدا شد، ماجرای »آدم های خیابان خواب« را به تصویر 
کشیدم. این پدیده قبال در آمریکا اتفاق نیفتاده بود. به 
 هیچ عنوان در دهه70 آدم خیابان خواب و خانه به دوش 

در این حد، در آمریکا دیده نمی شد.

 بی بی سی فارسی خیلی سطحی و ضعیف است. آدم هم 
کم دارند. به همین دلیل، یک سری آدم دسته سوم را دائم 
استفاده می کنند. یک سری افراد به عنوان کارشناس در 
بی بی سی فارسی حاضر می شوند که اطالعاتشان درباره 
مسائل ایران بسیار ضعیف است. بیشتر هم منتظر یک 

بحران هستند تا جریان خبری راه بیندازند.

تا خیلی دور نشده ایم، این موضوع را روشن 
کنید که چرا می گویید آغاز فقر؟

این پدیده قبا در آمریکا اتفاق نیفتاده بود. به هیچ 
 عنــوان در دهه70 آدم خیابــان خواب و خانه به دوش 
در این حد، در آمریکا دیده نمی شــد. اصا نبود. چون 
اول دهــه را من در آمریکا زندگی کرده بودم، به تمام 
آنجاهایی که قبا می زیستم، سر زدم. سراغ همان جاها 
رفتم. وقتی دوباره به همان مســیری که از خانه ام تا 

دانشگاه را طی می کردم رسیدم، دیدم تمامی مسیر پر 
شده از آدم های قوطی به دست، گدا و گرسنه، که قبا 
اصا نبود. بنا بر همین مشاهدات و مصاحبه هایی که در 
فیلم پی گیری شد، به حقیقتی رسیدیم که یک جوری 

انقاب اسامی آغازگر فروپاشی آمریکا است.
در همان »ساعت25« - و همچنان که در اینجا 
اشــاره کردید- از مسئله بی خانمان ها، تبعیض 
نــژادی و به طور کلــی از بی عدالتی در آمریکا 
گفته اید. در حالی که جریان تبلیغاتی و رسانه ای 
آمریکا و حتی یک جریان سیاسی همصدا با آن 
جریان رســانه ای در داخل کشور خودمان چیز 
دیگری می گویند: معتقدند: غرب و ســرکرده 
آن آمریکا، به عدالت نزدیک شــده، رفاه نسبی 
برای آحاد جامعه به صورت حداقل وجود دارد، 
سیستم تامین اجتماعی اجازه نمی دهد تا کسی 
بی خانمان شود، بیکاران حقوق بیکاری دریافت 
می کنند و بهداشت و آموزش، برای فقیرترین و 
کم درآمدترین اقشار جامعه به طور یکسان برقرار 
است. این دو نگاه چگونه با هم قابل جمع است؟

می توانم قاطعانه بگویم که این اخبار، الیه سطحی و 
ظاهری ماجرا است. اخباری که به دست می آید، چنین 
به نظر می رســد که در این زمینه، آمریکا همیشــه به 
ظاهر سازی مشغول است و در این مورد خیلی حرفه ای 
عمل می کند. یادمان نرود که آمریکا در ظاهر ســازی 

خبره است.
به نظر شما چرا ما از داخل آمریکا و شرایط 
مختلف اجتماعی- سیاســی- اقتصادی و حتی 

فرهنگی حاکم بر آن بی خبریم؟
این از ضعف رســانه ای ما اســت کــه داخل آنها 
نمی رویم. آنان درباره وضع ما دائم گزارش دارند. دقیقا 
می دانند که وضع کارگران ما چگونه است؟ درآمد یک 
نفر کارمند وزارت فرهنگ یا آموزش و پرورش ما در ماه 
چه قدر است؟ چه می تواند بخرد؟ و... همه اخبارش را 

به روز دارد. ولی ما اگر بخواهیم بدانیم که آمریکایی ها 
چــه وضعی دارند، اخبار قابل اســتنادی نداریم. چون 
نرفته ایم، طبیعی است که به اخبار دیگران اکتفا کنیم. 
اگر بخواهیم اخبار بگیریم، باید از دست سوم بگیریم، 
یا از مخبرین رسانه های خودشان. خیلی که بخواهیم 
مطمئن باشــیم باید به شبکه الجزیره متوسل بشویم. 
تمامــی این موارد به خاطر این اســت که ما در متن 

زندگی اجتماعی آمریکایی ها قرار نداریم.
از سوی چه قدرت هایی حمایت  این جریان 
می شود و اصوال توسط چه اهرم هایی به اهدافشان 

جامه عمل می پوشانند؟ 
پشتوانه این جریان منحرف صاحبان سرمایه و پول 
هستند که از رسانه های قدرتمندی برخوردارند. در واقع 
این جریان هر اندازه که بتواند ستون های اخاقی جامعه 

را متزلزل بکند موفق تر است. 
در حال حاضر نمودهای عینی این جریان را 

چگونه می توانیم مشاهده کنیم؟ 
در برنامه  سازی شبکه های تلویزیونی آنان می توانید 
خیلــی واضح ایــن را ببینید، به خصــوص در بخش 
موسیقی. با تحلیل موسیقی و تصاویری که در کلیپ های 
تلویزیونی پخش می شود، متوجه می شویم که سازندگان 
آنها با چه انگیزه های شیطانی عمل می کنند. االن این 
نفوذ شــیطانی خیلی پررنگ و مشــهود است. یعنی 
تصاویــری را که اصا وجود نداشــت، بــه راحتی کار 
می کنند و هیچ ترســی هم از اذهــان عمومی ندارند. 
هدفشــان هم جذب جوان های بین ۱4 تا ۲5 ســاله 
اســت. یعنی هدف گیری شان به سوی گروه سنی برتر 
است. و این همه توسط یک سیستم عظیم برنامه سازی 

رسانه ای عمل می کند. 
به نظر شــما، اعزام گروه های رسانه ای نظیر 
فیلمســازان به آمریکا برای ساختن برنامه های 
مســتند در زمینه های یاد شده، می تواند مفید 

واقع شود؟ 
این حرکت می تواند سرمنشأ بسیار خوبی باشد. ما 
نبایــد تنها به اخبار خبرگزاری ها اکتفا کنیم. به نظرم 
کوتاهی کرده ایم. ما طی این ۲۲ ســال اخیر، حداقل 
می توانستیم ۲۲ فیلم مستند از اوضاع جاری در آمریکا 
بسازیم. حاال وقتی نگاه می کنیم، می بینیم که به غیر از 
»ساعت ۲5«، فیلمی ساخته نشده است و این موضوع، 
یــک ضعف بزرگ به شــمار می رود. تهیــه این گونه 
فیلم ها می تواند به عنوان یک میزان الحراره عمل کند. 
کسب اطاعات تصویری از وضع داخلی آمریکا، وظیفه 
رسانه های ما است. این طوری که ما پیش می رویم، به 
این معنا اســت که در آمریکا هیچ خبری نیست! نباید 
تنها به شــعار »مرگ بر آمریکا« اکتفا کنیم و یا فقط 
بگوییم که آنان علیه ما در حال توطئه هستند. ما باید 
مصادیــق توطئه را به مردمی که در ســرما و گرما و 
سختی و ناگواری با زن و بچه خود در صحنه هستند، 
نشان دهیم. بایستی دست به کار شد و اطاعات دقیق 
و موثقی را برایشــان تهیه کرد. باید اطاعات خوب و 
بد را با هم ارایه داد. از آنجایی که معتقدم یک رســانه 

مســلمان باید عادل باشد، باید تصاویر مومنان آنجا را 
هم نشــان دهیم و به موازات این حرکت، چهره پلید و 
فتنه گر آمریکا هم به تصویر کشیده شود. در حقیقت، 
اعزام مخبرین و فیلمســازان و کسانی که می توانند در 
این راه مثمرثمر واقع شــوند و ارســال و مخابره اخبار 
میدانی از قبیل تصویــری، صوتی و تحلیلی، می تواند 

برای مردم کارساز باشد. 
اگر بخواهیم تأثیر انقالب اســالمی سال 57 
بر فضای رسانه ای جهان را بررسی کنیم، تحلیل 

شما چیست؟
اول اینکه انقاب اســامی در ســطح رسانه های 
جهانی تحول ایجاد کرد. انقاب ما، خبر و خبر سازی را 
در دنیــا تغییر داد. به چه معنی؟ به این معنی که بعد 
از انقاب، یک حادثه طوفانی رخ داد و آن هم تســخیر 
ســفارت آمریکا بود. اتفاقی که فقط به تسخیر سفارت 
خانــه محدود نبود، بلکه بعد از آن هم ادامه داشــت و 
آن را رها نشد؛ گفتیم آنجا مرکز جاسوسی بود و افراد 
شــاغل در آن را به عنوان جاسوس معرفی و بازداشت 
کردیم؛ چون می خواســتند در ایــران و علیه انقاب، 
کودتا کننــد. این حادثه به قدری قــوی و بزرگ بود 
که در آن زمان، پرداختن به ماجرای اشــغال سفارت 
آمریکا در تهران در رسانه های آمریکایی تمامی نداشت 
و آنها سیر نمی شدند. در نهایت به فکر این افتادند که 
با برنامه های خبری معمولی نمی توان حق مطلب را به 
طور کامل ادا کرد. به همین جهت، یک برنامه شــبانه 
با عنوان نایت الین )خط شبانه( ایجاد شد که فقط به 
موضوع به قول خودشان گروگانگیری کارمندان سفارت 
آمریکا در تهران اختصاص داشت. در قدم بعدی، تد ترنر 
به این فکر افتاد که یک شبکه خبری ایجاد کند. گفت 
اصا برویم یک شبکه خبری ۲4 ساعته ایجاد کنیم که 
نتیجه اش شبکه »سی ان ان« بود. این جریان رسانه ای 
درواقع، حاصل آن بود که ایران مقابل امپریالیسم آمریکا 
ایستاد و کوتاه نیامد. همه این اتفاقات، تحولی را ایجاد 
کرد که همان دگرگونی در ماهیت خبر بود و اینکه برای 
اولین بار در واکنش به انقاب اسامی ایران، یک شبکه 
خبری )سی ان ان( ایجاد شد. این یک واقعیت تاریخی 
است که نه آمریکایی ها و نه انگلیسی ها نخواهند گفت، 

و نیروهای آنها را هم دســتگیر و هم زندانی کردیم و 
کوتاه هم نیامدیم. زیرا از همان محل )النه جاسوســی 
آمریکا( ۲5 ســال قبل )۲8 مرداد سال ۱33۲( کودتا 
کرده بودند. ما مرکز کودتا که اســمش سفارت آمریکا 
بود را گرفتیم تا دیگر نتوانند از این غلط ها کنند. پس 
به طور خاصه باید گفت که بســتن سفارت آمریکا در 
تهران، یک انفجار خبری بزرگ در جهان و به ویژه در 
غرب و به طور خاص تر در آمریکا بود. تأیید این مطلب 
هم این است که امام خمینی)ره( تسخیر سفارت آمریکا 
را انقــاب دوم نامیدنــد و آن را مهم تر از انقاب اول 
دانســتند. چون دیگر آمریکا نمی توانست از آنجا فتنه 
کند. این روزها که با محوریت سفارت آمریکا در ونزوئا 
کودتا شده بیشتر در می یابیم که آن روز چه کار بجایی 
کردیم. چون موجب شد دوباره اسیر کودتا نشویم و همه 

چیز ۲5 سال به عقب برگردد.
در ادامه مسیر نیز تحول عظیمی در همه عرصه های 
رسانه اتفاق افتاد. به خاطر پویایی انقاب، یک پویایی 

از فیلمسازهای انتقادی که قبا خیلی کم بودند، امروز 
ظهور کرده و فعالیت می کنند.؛ در عرصه مستند سازی 
موج جدیدی از مستندسازان انقابی ظاهر شده اند؛ این 
موج به عرصه درام هم رسیده است. یعنی حرف هایی که 
با مستند نمی توان گفت را با درام می گویند. نمونه هایی 
از این نوع فیلم های درام انتقادی و انقابی را طی پنج 
شــش سال اخیر دیده ایم. بنابراین، یک رشد و پویایی 
همراه با نوآوری در عرصه رسانه ای طی سال های پس 

از انقاب داشته ایم.
جبهه معارض انقالب برای ضربه زدن به این 
انقالب، چه تمهیداتی را در عرصه رسانه به کار 

می برد؟
یکــی از تمهیدات آنها بــرای تخریب این وجهه، 
معرفی ما به عنوان تروریست است. آنها برای این که ما 
را تروریسم جلوه دهند، یک ۱۱ سپتامبر خلق کردند. 
بعدا گفتند که در آن حادثه 9 نفر دست داشتند که بر 
فرض هم اگر این گونه باشد، هیچ ربطی به ما نداشتند 
چون آنها وهابی و سلفی بودند. آنها ۱۱ سپتامبر را خلق 
کردند تا یک جنگ جهانی به بهانه مبارزه با تروریسم 
راه بیندازند و بعد بیایند و کل منطقه ما را اشغال کنند 
و در همه جا پایگاه بزنند. شما می بینید االن دور تا دور 
کشــور ما پایگاه نظامی دارند. هدفشان هم از همه این 
تحرکات این بوده که ایران را محاصره و اشــغال کنند. 
خاصه اش اینکه هدفشان این است که به ایران برچسب 

تروریست بزنند.
غربی ها چگونه از طریق ابزار رسانه، عملیات 

برچسب زنی علیه ایران را انجام می دهند؟
آن ها از طریق رسانه های اصلی شان این دروغ پردازی 
را به طور کامل جا  انداخته اند. واقعیت این اســت که 
شبکه های اصلی در سطح جهان دست خودشان است. 
شبکه های اصلی که رئیس جمهور خودشان به حق به 
آنها می گوید شبکه های دروغگو )فیک نیوز(، غربی ها به 
وسیله آنها این برچسب زنی را انجام می دهند. هر چند که 
امروز در مقابل این فیک نیوز، یک آلترناتیو نیوز هم در 
حال رشد است. این گونه رسانه ها در آمریکا رو به افزایش 

هستند و خیلی از مردم متوجه دروغگویی رسانه های 
رسمی شده اند. در آمریکا، ممنوعیت های زیادی برای 
تثبیت دروغ برقرار است. تا حدی که در آمریکا اگر کسی 
بخواهد جایی استخدام شود و یا حتی اگر بخواهد خانه 
بخرد از او درباره ۱۱ سپتامبر سؤال می کنند. اگر واقعیت 
را درباره ۱۱ سپتامبر بگوید، نمی تواند استخدام شود. 
همه مردم مجبور هستند روایت های دولتی را بپذیرند و 
بگویند چشم! در غیر این صورت حتی ممکن است خانه 
خودشــان را هم از دست بدهند. پس مردم هم مجبور 
می شوند دهان خود را ببندند و به دولت بگویند هر چه 
شــما می فرمایید! از این نوع ممنوعیت و سانسورها به 
وفور در آمریکا رایج و حاکم هست. حتی مسائل اخاقی 
دیگری هم هست که واردش نمی شوم. طوری که االن 
یک فضای غیراخاقی بسیار خطرناک در آمریکا ایجاد 
شده است. این مسائل هم از طریق تحمیل رسانه های 
رسمی انجام می شود. قبا، مثا در دهه 70 این طوری 
نبــود. البتــه در آن دوران هــم دروغ و بی اخاقی در 
رســانه های آمریکا وجود داشــت، اما در این حد نبود. 
به همین دلیل هم جنگ ویتنام تمام شد. چون مردم 
حقایق را فهمیدند و آن قدر تظاهرات کردند که نه تنها 
به آن جنگ پایان دادند که نیکسون هم استیضاح شد. 

اما االن چنین چیزی نیست. البته از آن طرف هم امکان 
جنگ داخلی و فروپاشی آمریکا وجود دارد. یعنی اگر 
روزی بخواهند رئیس جمهور فعلی آمریکا را استیضاح 
کنند، منجر به اتفاقی بسیار وحشتناک تر از فروپاشی 

شوروی خواهد شد. این اتفاق قابل پیش بینی است.
امکان دارد رسانه های آلترناتیو و به اصطالح 
مستقل، که در حال رشد هستند، زمینه را برای 

این فروپاشی فراهم کنند؟
بله، همین االن در این مسیر هستند. مدتی است 
که خیلی از این رسانه ها به مردم آمریکا هشدار می دهند 
کــه پول های خود را به طا و نقره تبدیل کنند، چون 
وقتی فروپاشی اتفاق بیفتد، دالر دیگر ارزشی نخواهد 
داشت. حدود ۱0 ســال است که این گونه بحث ها در 

رسانه های مستقل آمریکا راه افتاده است.
 طی یک دهه گذشــته، هجمه رســانه ای 
بســیار وســیعی علیه ایران راه افتــاده و در 
ایــن مدت، شــبکه های تلویزیونی متعددی با 
سرمایه گذاری های صهیونیستی، غربی و عربی بر 
ضد کشور ما فعال شده اند. آیا سابقه داشته که این 
همه شبکه تلویزیونی علیه یک کشور فعال شود؟

نه هیچ وقت چنین هجمه رسانه ای علیه یک کشور 
در تاریخ ســابقه نداشته است. حتی در دوران جنگ 
ســرد نیز این گونه نفرت پراکنی، جو سازی و عملیات 
رســانه ای بر ضد یک کشور خاص جریان نداشت. به 
طور مثال، در کل دوران جنگ سرد، هیچ گاه اتفاقی 
 مشابه ۱۱ ســپتامبر رخ نداد. عمق فاجعه در حادثه

۱۱ سپتامبر سال ۲00۱ در نیویورک این بود که آمریکا 
مردم خودش را برای امنیت اسرائیل به کشتن داد! در 
کل دوره 70 ساله جنگ سرد، آمریکا هیچ وقت چنین 
تقابلــی را علیه طرف مقابل خود بروز نداده بود. البته 
خوشبختانه آمریکا امروز دچار درگیری های داخلی شده 
است؛ از یک طرف، دولت تعطیل می شود، از سوی دیگر 
رئیس جمهور به رسانه های خودشان می گوید دروغگو! 
شکاف عمیقی اتفاق افتاده که آینده آمریکا را در ابهام 

فرو برده است.

یکی از شبکه های فعال علیه ایران، تلویزیون 
بی بی ســی فارسی اســت. عملکرد این شبکه 

تلویزیونی را چطور ارزیابی می کنید؟
بی بی سی فارســی خیلی سطحی و ضعیف است. 
آدم هم کم دارند. به همین دلیل، یک سری آدم دسته 
سوم را دائم استفاده می کنند. یک سری افراد به عنوان 
کارشــناس در بی بی سی فارســی حاضر می شوند که 
اطاعاتشان درباره مســائل ایران بسیار ضعیف است. 
بیشــتر هم منتظر یک بحران هستند تا جریان خبری 
راه بیندازند. با این حال گاهی اطاعاتی را هم منعکس 
می کننــد که رســانه های خودمان بایــد زودتر به آن 
مسائل بپردازند. اما به طور مشخص، وقتی به گفت وگو 
می رســند، می فهمیم که دستشان خیلی خالی است. 
همیشــه گفته ام که اگر بی بی ســی می خواهد تصویر 
درســتی از دنیا نشان دهد باید با چند نفر از آمریکایی 
و اروپاییــان منتقد خود غــرب و به خصوص مخالفان 
اســرائیل مصاحبه کند. اما این خاف سیاســت های 
بی بی سی فارسی است. فقط از افرادی استفاده می کنند 
که در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم هستند. ایران 
هم امروز یک قطب ایدئولوژیک است که در مقابل آنها 

ایستاده و خیلی هم از ایران می ترسند.

اما عاملش انقاب اســامی ایــران بود. ما یک جریان 
رســانه ای و خبری عظیم را در جهان ایجاد کردیم که 
آن هم ناشــی از ایستادگی ما بود. این اولین انعکاس و 
تأثیر پیروزی انقاب اسامی بر فضای رسانه ای جهان 
محسوب می شود. ادامه تحول و تأثیرات در طول مسیر 
پیش رفت. نکته مهم این است که این در خارج از ایران 
بود. یعنی اگر کسی بخواهد بگوید ریشه »سی ان ان« و 
این که تد ترنر به این فکر افتاد که این شبکه خبری را 
راه اندازی کند، بدون تردید ایستادگی جمهوری اسامی 
ایران و انقاب ما در مقابل زیاده خواهی آمریکا و کوتاه 
نیامدن ما را باید دانست. بله، ما رفتیم داخل سفارتشان 

هم در عرصه رســانه به طور کم و بیش همیشــه در 
کشور وجود داشته است. این که مردم ما مردمی بسیار 
آگاه هستند از نشــانه های این پویایی رسانه ای است. 
شما وقتی مردم معمولی ما را بسنجید، از یک کشاورز 
یا دامدار روســتایی گرفته تا صنعتگر و راننده تاکسی 
در وســط تهران را می بینید که همه، آگاهی سیاسی 
خیلی باالیی دارند. این هم به خاطر ماهیت رسانه ای و 
رسانه های انقاب اسامی است. امروز هم درحال رفتن 
به این سمت هستیم که ضمن حفظ خطوط قرمز، آزادی 
رسانه ای در حال افزایش است. االن به طور کلی می بینید 
که چقدر برنامه های انتقادی زیاد شــده. موج جدیدی 

فاطمه قاسم آبادی

نامستندهایی 
به اسم مستند!

داستان سما
وعد الخطیب، به عنوان یک زن مقیم سوریه، چهار 
ســال از زندگی خودش در سال های جنگ سوریه را، 
بــه صورت برش هایی در آورده و به کمک فیلم ســاز 
بریتانیایی به نام »ادوارد واتس« در مقام کارگردانی، 
این برش ها را کنار هم گذاشته تا روایت خودش را به 

صورت داستانی که می خواهد در بیاورد.
وعد برای ســاخت این برش ها از خانواده خودش 
کمک گرفته است. او دلیل ماندن در سوریه و درست 
کردن این مستند را فرزند دخترش سما، عنوان می کند 
که به گفته خودش می خواهد داســتان مبارزه اش را 

برایش تعریف کند....
ضلع سوم، گم شده! 

در مستند برای سما، مخاطبین از همان ابتدا، زنی 
را می بینند که المان های یک دختر یا زن شــرقی و 
مسلمان را ندارد. عکس های وعد در دوران نوجوانی 
و دانشــجویی و تحصیلش، که بــه قول خودش آن 
ســال های خوش است، کاما شــبیه و با ژست های 
هنرپیشگان غربی است و تیپ فکری وعد و نوع بیان 
داســتانش هم مخاطبین را به یاد فیلم های تجاری 
آمریکایی می اندازد که با مونولوگ شــخصیت اصلی 

همیشه شروع می شوند.
بعد از یک شروع ضعیف و فیلمنامه وار، داستان با 
پرش به گذشته و حال ادامه پیدا می کند... در داستان 
وعد، مردم سوریه تنها با رژیم و نظام وقت )بشار اسد( 
در جنگ هستند و به اصطاح یک طرف مردم هستند 
و یــک طرف هم نظام ســوریه ولی در این میان یک 
سؤال بزرگ وجود دارد و آن هم این مطلب است که 

پس تکلیف داعش این وسط چه می شود؟ 
چرا هیچ تصویری از ضلع سوم این مثلث یا همان 
نیروهای داعش با پرچم های سیاه و معروف شان در این 
چهار سال، در این مستند نیست؟ مگر می شود چنین 
جنگی که با لشکرکشی داعش نه تنها در خاورمیانه و 
شرق، که در کل دنیا شناخته می شود را بدون بازیگران 

نقش اولش به صورت مستند در آورد؟

چنین فرضیه ای تنها در صورتی ممکن است که 
نیروهای داعش همان مردم مثا آزاده به تصویر کشیده 
شوند که صد البته سازنده نمی خواهد زیر بار پیوستن 
قســمتی از جبهه النصره، به داعشی ها برود و مهم تر 
اینکه اصرار دارد بینندگان خود را احمق فرض کند و 
با حذف داعش، این جنگ چند ساله را محدود به دو 

جبهه سطحی کند....
با توجه به اینکه این مستند ساخته انگلستان است 
و وعد الخطیب هم در حال حاضر ســاکن این کشور 
است، کاما طبیعی است که روایت مستند این گونه 
باشد و مهم تر اینکه کشورهای غربی که روزگاری به 
ساختن داعش افتخار می کردند و آن را فرزند خودشان 
نامیده بودند، در حال حاضر که داعش شکست خورده، 
ترجیح می دهند، این فرزند نامشروع را کتمان کنند و 
تمام واقعیتی را که آنها را با این ارتش خونریز مرتبط 
می کند، به کمک چنین مســتندهای بی سر و تهی 

کتمان کنند.
البتــه که وعد الخطیب کــه الخطیب، حتی نام 

فامیلی واقعیش هم نیســت، در ایــن راه با توجه به 
گرفتن اقامت انگلســتان، به آنها کمک کرد و سناریو 
گرفتن اقامتش را با کمک ســاخت چنین مستندی 

تضمین کرد.
بهار عربی و شروع انقالب ها

در مستند برای سما، وعد الخطیب، در بخشی، 
شــروع اتفاقــات و تظاهرات را ســال ۲0۱۲ اعام 
می کند و عنوان می کند که در این سال، همه چیز 

شروع شد....
تقریبا بعــد از انقاب تونس و تظاهرات در این 
کشور، و بعد از آن، رسیدن این انقاب به کشورهایی 
ماننــد لیبی و مصر و... در ســال ۲009، مســئله 
 »انقاب عربی« یا همان »بهار عربی« در سطح دنیا 

مطرح شد. 
در سوریه دیرتر از دیگر کشورها این مسئله عنوان 
شد چرا که آزادی های موجود در این کشور، هر چند 
برای مردمش کافی نبود ولی نسبت به دیگر کشور های 

عربی هم ردیفش، بیشتر بود.

بعــد از این اتفاقات، در حدود ســال های ۲0۱۱ 
تــا ۲0۱۲ تظاهرات جبهه مخالف با رژیم وقت به دو 
کانال در سوریه تقسیم شد. یک عده با اصل حکومت 
مشکلی نداشتند ولی خواستار آزادی بیشتر و تقسیم 
قدرت عادالنه بین اقوام مختلف بودند و عده ای دیگر 
که چندین شاخه بودند اما بیشترشان به جبهه النصره 
معروف شدند، مخالف اصل حکومت بودند که تعداد 
زیادی از ایــن جبهه، در آینــده ای نزدیک به گروه 

تکفیری داعش پیوستند.
به منظور از بین بردن تنش ها، بشار اسد با مشورت 
متحدانش، شــروع کرد به احقاق حقوق اقلیت هایی 
مانند کردها و... و تقسیم عادالنه قدرت، میان مذاهب 
و مردم ســوریه و به خاطــر همین هم بعد از مدتی، 
تعداد زیادی از مخالفین داخلی در سوریه، به سمت 
نظام وقت برگشتند و این اصاحات آنها را راضی کرد 
ولی در نهایت گروه داعش، به کمک مابقی مخالفان 
داخلی، جنگ خونین را ادامه دادند و پس از ســال ها 
درگیری، ســرانجام بعد از از بین بردن کلی داعش، 

بشار اسد در حرکتی برای گذاشتن نقطه پایان برای 
آشوب های سال های اخیر در سوریه، انتخابات سراسری 
برای ریاست جمهوری را برگزار کرد که با توجه به آرای 
باالی نزدیک به 95 درصد، توسط مردم سوریه باز هم 
انتخاب شــد و تظاهرات میلیونی بعد از این انتخابات 
و جشــن های مردمی هم گواهی بر درست و سامت 

بودن این انتخابات شد. 
البته که هیچ کدام از این اتفاقات و عقبه شــان را 
مخاطبین در مستند برای سما نمی بینند و به خاطر 
همین هم مخاطب چنین مستندی، تنها باید از نگاه 
سازنده و اطرافیان محدودش، بدون هیچ وسعت میدان 
دیدی، اتفاقات را نظاره گر باشد و اطاعات قبلی اش را 
هم در مورد جنگ سوریه و داعش و... را فراموش کند 

تا بتواند چنین مستندی را هضم کند.
مستند یا فیلم سینمایی درجه دو؟

در بین مستند سازان ایران معروف است که بعضی 
مستندها به جای اینکه مستند باشند، تنها فیلمنامه اند!
این مسئله به این معنی است که سازندگانش به 
جای روایت صادقانه فیلمنامه ای از پیش تعیین شده 
و آماده را می سازند و به جای واقعیت، به خورد مردم 

و مخاطبین شان می دهند.
البته که یک مستندساز باید سناریو کلی و اهداف 
مستندی را که می خواهد بسازد، در ذهنش داشته باشد 
ولی به هیچ وجه نوشتن فیلمنامه از قبل بررسی شده 
و انتخاب محدوده بازیگران مورد نظر برای ســاخت 

مستند، آن هم از نوع جنگی اش، حرفه ای نیست.
به خاطر همین هم بیشتر مستند های شبکه های 
انگلیســی و بخصــوص شــبکه bbc از این دســته 
»مستند های نامستند« هستند و در دنیا، شبکه های 
مختلف انگلســتان، به ســاخت چنین مستند هایی 

معروف هستند.
میراث طالب زاده...

در حال حاضر کشــور ما با اقشار مختلف دنیا، از 
راه های مختلف در ارتباط اســت. کشــورهایی مانند 
کشــورهای آمریکای التین و کشورهای آفریقایی از 

طریق روحانیون و مبلغان پوشــش داده می شوند و 
عرضه محصوالت فرهنگی مانند مستند های ساخته 
شــده در ایران، تا به حال توانسته تاثیر خوبی بر روی 

بدنه مردم این کشورها بگذارد.
در مورد کشــورهای اروپایی ولی مســئله مانند 
کشورهای آمریکای التین و آفریقایی نیست، البته که 
نظارت در این کشــورها روی حرکات مسلمان ها و به 
ویژه شــیعیان، بسیار بیشتر است به خاطر همین هم 
بیشــترین ارتباط با اروپا، بین بدنه مردمش نیست و 
 اندیشــمندانی مانند نادر طالب زاده و فواد ایزدی و... 
توانســته بودند با بدنه نخبه آنها ارتباط بگیرند و این 
خود اتفاق ارزشــمندی است چرا که در نهایت تبادل 
افکار باالخره از بین نخبگان، به مردم عادی هم طی 
مراحل خاصی می رســد و این ارتباطات ارزشمند به 

نتیجه می رسد.
زنده یاد نادر طالب زاده، به عنوان کســی که بین 
مردم، به مستند ســاز حرفه ای شــناخته می شــد و 
شــاگردان زیادی را تربیت کــرد و مهم تر از همه با 
بنیان گذاشتن »جشنواره عمار« ، مسیر جدید و بسیار 
کاربردی را برای بیان حقیقت باز کرد، توانست راه را 
برای جوانان نسل بعدی انقاب را باز کند تا حقیقت 
را بشناســند، در راهش قدم بردارند و آن را به دیگر 

مردم هدیه بدهند.
در حال حاضر مستند سازان انقابی مستند های 
بســیار قــوی و قدرتمندی در مورد جنگ ســوریه 
ســاخته اند که می تواند مخاطبین را جذب داســتان 

واقعی خود بکنند.
ســاخته  رخ«  »مــاه  ماننــد  مســتند هایی   
 ســید رحیم  هاشــمی، »بــه دنبال صلح« ســاخته 
محسن اســام زاده، »چرا ســوریه؟« ساخته وحید 
فراهانی، »فتنه شام« ساخته سهیل کریمی و... از این 
دسته هستند که هر چند تبلیغات و جوایز بین المللی 
مستندی مانند برای سما را نداشته اند ولی توانسته اند 
مخاطب شــرقی را با روایت های خود همراه کنند و 

واقعیت ها را به تصویر بکشند.

به بهانه مستند »برای سما«


