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عمر خیل��ی از چیزهایی که م��ا االن با آنها س��روکار داریم به قبلت��ر از قاجار
پردههای جدید تماشایی بازنمیگردد؛ یکی هم همین سینما؛ محصول سفر مظفرالدین شاه به فرنگ ،در
 .۱27۹سوغاتی که البته برای زنان حرمسرای دربار خریداری شده بود اما در مدت کوتاهی عمومیت پیدا
کرد و به شکل و حال امروزیاش رسید .آن هم با کلی طرفدار و سینمابرو! از نخستین فیلمی که ابراهیمخان
از مراسم کارناوال گل در فرانسه گرفت و نخستین کارگردانی فیلم که مظفرالدین شاه از زندگی خواجههای
دربار ساخت ،تا کمتر از یک دهه بعد که نخستین اعالن درباره سینما و تماشایش برای عموم منتشر شد:
«پردههای جدید تماشایی س��ینماتوگراف که عوالم را به طور حرکت و تجسم نشان میدهد بتازگی وارد
شده و در خیابان ناصری در یکی از مغازههای جناب تاجرباشی نشان داده میشود .مقدم آقایان محترم از یک ساعت بعد از ظهر
تا  2ساعت از شب گذشته در کمال احترام پذیرفته میشود».
در ده��ه  4۰جریانهایی که از آنها به روش��نفکری تعبیر
موج نو میشود متاثر از موج نوی سینمای فرانسه رشد میکنند.
موج نو برخالف س��ینمای کالس��یک آمریکا از نابازیگرها
اس��تفاده میک��رد و به ج��ای یک قص��ه تم��ام و کمال
«برشهایی» از یک زندگی یا داستان را به تصویر میکشید
و قضاوت را به مخاطب محول میکرد .تصور اولیه درباره این
فیلمها ،رویک��رد منتقدانهای در قبال حکومت اس��ت اما
نگاهی به تیتراژ فیلمها و کمپانیهای سازنده فیلمهای موج نو نشان میدهد ،این
سینما تا حد زیادی دولتی است.

در دهه دوم آمدن س��ینما  2-3سالن س��ینما در تهران
دختر لر ساخته ش��د« .تماشاخانه بومر و روس��یخان»« ،مدرن
سینما» و «خورشید» از جمله آنها بود .ضعف حملونقل در
واردات فیلم و پخش فیلمهای تکراری باعث ش��د تا اواخر
دوره قاجار ،رکود بر سینما حاکم شود .تا سال  ۱3۰۹هیچ
فیلم ایرانی ساخته نشد و اندک سینماهای تأسیس شده به
نمایش فیلمه��ای غربی که در مواردی زیرنویس فارس��ی
داش��تند میپرداختند تا اینکه «آبی و رابی» در  ۱3۰۹و «دختر لر» در ۱3۱2
ساخته شدند.

«خشت و آینه» ابراهیم گلستان نخستین فیلم موج
خشت و آینه نوی سینمای ایران در میان خود روشنفکران هم با
حمالت جدی مواجه ش��د .یکی از منتقدان «خشت و آینه»
احمد شاملو بود« .سیاوش در تخت جمشید» فریدون رهنما،
دعوای داخلی روشنفکران را جدیتر میکند .سینمای موج نو
با چهرههایی مثل سهراب شهیدثالث ،بهرام بیضایی ،خسرو
سینایی ،کامران شیردل ،ناصر تقوایی ،مسعود کیمیایی ،علی
حاتمی ،امیر نادری ،فریدون گله ،بهمن فرمانآرا ،خسرو هریتاش ،پرویز کیمیاوی
و عباس کیارستمی ادامه پیدا میکند.

بسیاری معتقدند «گاو» موجب شد فیلمفارسی نه در مناقشههای رسانهای
گاو که در اس��تقبال مخاطب با رقیبی جدی مواجه شود و ستارههای درخشان
بیلبوردها در فیلمهای فارسی جایشان را به قهرمانهای خسته فیلمهای
اجتماعی بدهند« .گزارش» کیارستمی و «کالغ» بیضایی به حفظ ارتباط
بدنه با س��ینمای موج نو کمک کردند اما این اتفاق عجی��ب بود! آیا رژیم
پهلوی که با یکی از خشنترین پلیسمخفیها ،کشور را اداره میکرد ،به
دنبال فضای باز سیاسی و فرهنگی بود؟! و اگر اینطور بود چرا خوانندههایی
مثل فرهاد در موسیقی و از سوی دیگر جریان روزنامهنگاری و مطبوعات از این آزادی برخوردار
نبودند؟!

عباس کیارستمی را خیلیها با
کانون پرورش فکری کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان میشناسند ،جایی که حتی پس از مرگش از
آنجا تشییع ش��د .کیارس��تمی در دهه  5۰بیشتر به
ساختن فیلم کوتاه مشغول بود و شکوفایی سبکش در
دهه  6۰اتف��اق افتاد .بیضایی با س��اخت «رگبار» در
کانون پرورش فکری ،در خود موج نو هم تغییراتی در
فرم و محتوا ایجاد میکند و تعریف جدیدی از س��ینما با عنوان «سینمای
معناگرا» ارائه میدهد.

از اوایل دهه  4۰و بعد از  ۱5خرداد  ،42با مشورت چهرههایی چون امیر ارجمند ،قطبی و بوشهری ،تالش میشود نوعی
جشن هنر شیراز «مدیریت» جایگزین «کنترل» شود .در این بین سینما ،تئاتر و موسیقی بیشتر تحت تاثیر این فضا قرار میگیرند .در
عوض از آزادی در مطبوعات خبری نیست ،چرا که صراحت مطبوعات گزندهتر از ارائه حرفهای سیاسی در الیه چندم فیلمهای سینمایی
تلقی میشد .بر اثر این مدیریت که تقریبا همه کارگردانهای موج نو را در بر میگرفت ،خیلیها حتی از مواضع انتقادی قبلی برگشتند.
یکی از آنها «فرخ غفاری» بود که قبل از پیوستن به موج نو ،در واقع قبل از آشنایی با دربار و شخص فرح دیبا ،یکی از سیاهنماترین فیلمهای
قبل از انقالب را درباره جنوب شهر و علیه سیاستهای دولتی ساخت .او که گرایشات چپ داشت ،بعد از دیدار با فرح از این رو به آن رو
شد و بعد از ساخت «شب قوزی» مدیر جشن فرهنگ و هنر شیراز هم شد 2 .شرکت اصلی فیلمسازی یکی زیر نظر امیر ارجمند در کانون
پرورش فکری و دیگری تحت مدیریت قطبی (پسرخاله فرح) در تلویزیون با عنوان تلهفیلم تقریبا همه فیلمهای موج نو را تهیه میکردند .بعضی فیلمها مثل
گاو حتی با بودجه وزارت فرهنگ وقت ساخته شدند.

یکی از کمنظیرترین قهرمانهای س��ینمای ایران از ابتدا تا امروز اس��ت! هاش��مپور بعد از بازی در«تاراج» ایرج قادری که با
جمشید هاشمپور سرتراش��یده جلوی دوربین رفت و نقش «زینال بندری» را در اذهان ماندگار کرد ،تا سالها با سر تراشیده ،حضور قهرمانانه
خودش را در سینما ادامه داد .بازیهای اکشن او و تواناییهای خارقالعادهای که او به عنوان یک قهرمان از خود نشان میداد ،همان چیزی
بود که مخاطبان سینما میخواستند« .تیغ و ابریشم»« ،قهرمان»« ،دادستان»« ،افعی»« ،پرواز از اردوگاه»« ،نیش»« ،ویرانگر»« ،فاتح»،
«گروگان»« ،دش��من»« ،جوانمرد»« ،عقرب»« ،یاغی»« ،ویرانگر» و «رنجر» از جمله فیلمهای هاشمپور است با ویژگیای که به آن اشاره
کردیم .در این س��الها فرامرز قریبیان حضور موثری در کنار هاش��مپور دارد که جهات معنوی قهرمان را بر دوش دارد .هاش��مپور البته در
فیلمهای علی حاتمی و رسول مالقلیپور و تعداد زیادی از فیلمهای اجتماعی هم ایفای نقش کرده و بخوبی از پس آن نقشها هم برآمده است.
جش��نواره ام��ا روی خوش ب��ه او نش��ان نمیده��د و س��یمرغش به تاخی��ر میافت��د تا اینک��ه در س��ال  ۹6ب��رای ب��ازی در دارک��وب جایزه نق��ش مکمل
مرد را میگیرد.
در ابتدای دهه  7۰یکی از اتفاقات مهم سینمایی برای فیلم مجید مجیدی
مجید مجیدی رخ میدهد .مجیدی که در «بدوک» تجربه ساخت فیلم اجتماعی و منتقدانه
را تجربه کرده و کیسه توقیف توسط دولت سازندگی نیز به تنش خورده ،با «بچههای
آس��مان» نامزد دریافت جایزه فیلمهای خارجی اسکار میش��ود .اگرچه پایانبندی
دوست داش��تنی فیلم چیزی نیست که در پروتکلهای اس��کار مقبول واقع شود اما
مجیدی در جشنوارههای دیگری تشویق میش��ود .از «بچههای آسمان» در چین و
آس��یای میانه تقلید هم میش��ود .مجیدی در «به رنگ خدا» و «آواز گنجشکها»
سینمای خودش را بیشتر به سمت معناگرایی میبرد.

بعد از انقالب  2جریان عمده در سینما رشد میکنند؛ حسینیه ارشادیها و فیلمسازان کانون پرورش فکری .گروه اول به مدیران سینمایی تبدیل
جشنوارهای شدن شدند و پایهگذاران جشنواره شدند و تالش کردند با تقلید از سینمای اروپای شرقی سمتوسوی فیلمها را از ابتذال فیلمفارسی به سمت معناگرایی
( به خیال خودشان) سوق بدهند .فیلمسازانی که برای این مدیران سینمایی و با پول دولتی فیلم میساختند ،همانهایی بودند که در کانون پرورش فکری فیلمسازی
را تمرین کرده بودند و برخی از آنها آثار ماندگاری با سرمایه کانون ساخته بودند« .دونده» نادری و «نارونی» از جمله این فیلمها هستند که مرتضی آوینی ،یکی از
منتقدان سینمای موج نو درباره آنها معتقد بود این فیلمها سینمای ملی را نابود میکنند .تا سالها فیلمهای اجتماعی منتقدانه که با بودجه دولتی ساخته شده
بودند ،در خارج از کشور به عنوان فیلمهای جریان اپوزیسیون تحسین میش��دند .اواخر دهه  6۰و اوایل دهه  ،7۰حضور کارگردانهایی که با بودجه دولتی فیلم
میساختند در جشنوارههای خارجی طبیعی شد .در همین سالها سرمایهگذاریهای خارجی روی فیلمهای ایرانی جدیتر شد .بهرام بیضایی در گفتوگویی با
نشریه روشنفکری به صراحت این جمله را گفت :تماشاچی اروپایی به ما خط میدهد! البته کارگردانانی مانند مهرجویی به مخاطب ایرانی توجه ویژهای داشتند« .اجارهنشینها» و
«هامون» در این سالها ساخته میشود.
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مروری بر تاریخچه  90ساله هنر هفتم در ایران در پرونده «وطنامروز» بهمناسبت روز ملی سینما

قبل از گلزار البته امین حیایی با حفظ ویژگیه��ای توأمان بازی در فیلمهای
امین حیایی کمدی ،اکشن و رمانتیک به سینما آمده و تقریبا تجربههای بسیار موفق و البته
غیرقابل قیاسی با گلزار دارد« .حامی»« ،هتل کارتون»« ،علفهای هرز»« ،مزاحم»،
«مانی و ندا»« ،زن زیادی»« ،دایرهزنگی»« ،سنپطرزبورگ»« ،عروس خوشقدم»« ،رز
زرد»« ،مهمان مامان» ،س��ری «اخراجیها»« ،کما»« ،ش��ارالتان»« ،شام عروسی»،
«قالدههای طال»« ،شعلهور» و «دارکوب» از جمله فیلمهایی هستند که امین حیایی
در آنه��ا ایفای نقش کرده اس��ت .حیایی چند س��ال رکورد تعداد ب��ازی در فیلمهای
سینمایی را هم میزند و از پرکارترین بازیگران  25سال گذشته است .بهران رادان و کلی بازیگر دیگر با موج
حضور چهرههای جذاب جوان به سینما میآیند.

فرهادی که بسیاری از فیلمنامههای سریالهای پرمخاطب تلویزیونی را از زیر دست گذرانده ،با «رقص در غبار» و «شهرزیبا» کارگردانی
اصغر فرهادی را تجربه میکند .در سال  84در نخستین جشنواره فجر دولت احمدینژاد بهخاطر «چهارشنبهسوری» سیمرغ میگیرد ،سیمرغ دوم
فرهادی هم در همین دولت و  3سال بعد بهخاطر «درباره الی »...به او اهدا میشود و برای فیلم بعدیاش یعنی «جدایی نادر از سیمین»  2سال بعد
در دولت دهم سیمرغ میگیرد و حضورش در جشنوارههای خارجی جدیتر از همیشه پیگیری میشود« .جدایی »...اسکار میگیرد .او با فیلمهای
بعدیاش «گذشته» و «فروشنده» نیز جش��نوارههای زیادی را تجربه میکند و برای «فروشنده» باز هم اس��کار میگیرد .توجه و اهمیت و البته
سرمایهگذاریای که برای فرهادی میشود تقریبا کمنظیر است تا جایی که جشنواره کن ،تاریخ دریافت فیلم را برای «فروشنده» تمدید میکند
تا بتواند این فیلم را به نمایش بگذارد .این حمایت البته تکرار میشود و «همه میدانند» در افتتاحیه کن  2۰۱8به اکران در میآید .فرهادی و جایزه
بینالمللیاش اگرچه محصول سیاستهای دولتهای نهم و دهم نبود اما مقدمات حضور او در اسکار برای نخستینبار توسط دولت مهیا شد؛ هر چقدر هم که جمله «ما
البی کردیم جدایی اسکار بگیرد» خندهدار باشد.
رویکرد محافظهکارانه در دولت روحانی در مواجهه با سینماگرانی
دوران محافظهکاران که اغلب آنها از بهتر بودن دوران شمقدری حرف میزنند ،ادامه پیدا
میکند .در سینمای اجتماعی هم گرتهبرداریهایی ابتدایی از «جدایی نادر از سیمین»،
فیلمهایی با پایان باز و البته فرآیندی تلخ را به تم اصلی این سینما تبدیل میکند .در این
بین کارهایی مثل «خط ویژه»« ،چهارشنبه  ۱۹اردیبهشت»« ،ابد و یک روز»« ،فراری»
و ...متفاوتتر از بقیه تولیدات ،سینمای اجتماعی را از خود متاثر میکنند .در سینمای
تاریخی و ملی هم اتفاقهای خوبی میافتد و «به وقت شام»« ،تنگه ابوقریب»« ،ایستاده
در غبار» و «ماجرای نیمروز» ساخته میشوند .این فیلمها هیچ کدام محصول سیاستگذاریهای مدیریت
سینمایی نبودند.

در همین سالها مهرجویی با اقتباس از داستانی کوتاه
داریوش مهرجویی از مجموعه داس��تانی «عزاداران بیل» غالمحسین
ساعدی« ،گاو» را ساخت« .گاو» بیش��تر از همه ساختههای پیشین
سینمای موج نو و س��اختههای بعدی توفیق پیدا کرد ،چرا که سیری
متفاوت از بقیه داشت و توانست مخاطبان را همراه کند و بیشتر از بقیه
آثار در این جریان ،به نماد تبدیل ش��د .انتظامی به خاطر این فیلم در
ش��یکاگو جایزه میگیرد .روای��ت نمادین مهرجویی ک��ه یک روایت
داستانی با الیههای سیاسی و انتقادی بود با اس��تفاده از چهرههایی اتفاق افتاد که بعدها به
ارکان بازیگری سینمای ایران تبدیل شدند.

در دهههای  8۰و  ،۹۰س��ینمای بدنه در کم��دی موفقیتش را با
اتفاق اخراجیها
چهرههایی مثل رضا عطاران پیش میگیرد و حضور او در هر فیلمی
تبدیل به یک برگ برنده برای فروش میشود« .هزارپا»« ،مصادره»« ،نهنگ عنبر۱
و« ،»2خوابم میآد»« ،ورود آقایان ممنوع»« ،من س��الوادور نیستم» و فیلمهای
دیگر شاهدی بر این ادعا هستند .در این بین البته اتفاق «اخراجیها» یک رکورد
را برای سینمای دفاعمقدس و سینمای بدنه تثبیت میکند و آن فروش کمنظیری
است که بعد از سالها قهر مردم با سینما بهدس��ت میآید .برخی اخراجیها را
مقدمه آشتی مردم با سینما در دوران جدید میدانند .دورانی که از  ۱۰-۱5سال قبلش سینماها با
افت جدی مخاطب مواجه شده بودند.

با ورود به سال  88سینمای سیاسی ،اجتماعی و حتی سینمای کمدی
سینمای سیاسی دوران متفاوتتری را تجربه میکنند .اگرچه فیلمی مثل «بیپولی» به
نقطه عطفی برای حمید نعمتاهلل تبدیل میشود اما جنس سینمای پس از  88تغییر
میکند« .تلفن همراه رئیسجمهور» از علی عطشانی« ،پل چوبی» از مهدی کرمپور،
«اخراجیها  »3از مسعود دهنمکی« ،پایاننامه» از حامد کالهداری« ،عصبانی نیستم»
از رضا درمیش��یان« ،گزارش یک جش��ن» از ابراهیم حاتمیکیا« ،قالدههای طال» از
ابوالقاسم طالبی« ،آشغالهای دوستداش��تنی» از محسن امیریوسفی« ،خیابانهای
آرام» از کمال تبریزی و «قصهها» از رخشان بنیاعتماد مستقیم یا غیر مستقیم مباحث سال  88را با نگاههای
متفاوت سینمایی کردند.

شاید آن چیزی که پیش از انقالب به عنوان فیلمفارسی
اوجگیری نخستین شبه فیلمفارسیهای بعد از انقالب شناخته میشد ،در س��الهای اخیر ،بویژه در  ۱۰سال
گذشته ،با استفاده از شوخیهای مبتذل و جنسی به جای استفاده از تصاویر اروتیک ،سینمای متفاوت و البته بفروشی را ارائه
داده است« .شارالتان»« ،چپ دست»« ،شیر و عسل»« ،داماد خجالتی»« ،کالسکه»« ،شانس ،عشق ،تصادف»« ،شاخه گلی
برای عروس»« ،زندگی ش��یرین»« ،دلداده»« ،س��وغات فرن��گ»« ،ازدواج در وق��ت اضافه»« ،پوپک و مش ماش��اءاهلل»،
«چارچنگولی» و «مهمان» از اواسط دهه  8۰و در نتیجه سیاستهای نادرست فرهنگی تولید شدند .ظهور و بروز جدیتر
این سینما از آغاز دهه  ۹۰با سری «گشت ارشاد» ،به ساختههای حس��ین فرحبخش و عبداهلل علیخانی با کپی سکانس به
سکانس از فیلمهای پیش از انقالب هم رسید .این سینما که مطبوعاتیها تعابیر متفاوتی برای آن استفاده میکنند؛ از سینمای سوپرمارکتی تا
اتوبوسی ،با رشد صنعت سینمای خانگی سرپا ایستاده و فروش بدی هم ندارد.

خوجه ممد :داوود رشیدی در سینما و تلویزیون نقشهای بسیاری بازی
کرد که یکی از مهمترین آنها ،کارآکتر مفتش ششانگشتی در مجموعه
تلویزیونی «هزاردستان» به کارگردانی زندهیاد «علی حاتمی» بود .او در
آثار ماندگار و خاطرهانگیزی چون «گل پامچ��ال»« ،کوچک جنگلی»،
«امام علی(ع)»« ،والیت عشق»« ،هزاردستان»« ،آوای فاخته»« ،عطر گل
یاس»« ،کاله پهلوی»« ،تنهاترین سردار» و «مختارنامه» ایفای نقش کرد .از فیلمهای سینمایی
جذاب داوود رشیدی ،میتوان به فیلم س��ینمایی «گلهای داوودی» اشاره کرد .حضور او در
نقش «خوجه ممد» در «شیالت» نیز بسیار خاطرهانگیز است .داوود رشیدی شهریور ماه ۹5
دار فانی را وداع گفت.

روزگار سینمایی دولت دهم که در
دوران شمقدری ادبی��ات مطبوعات س��ینمایی به
«دوران ش��مقدری» ه��م معروف ش��ده ،دوران
زدوخوردهای سیاسی و دعواهای صنفی از جمله
بس��ته ش��دن خان��ه سینماس��ت .در «دوران
شمقدری» به جای سینما ،اهالی سینما محلی از
اعراب پیدا میکنند و با مصاحبهها و جنجالهای
هر روزه علیه هم ب��ه تنور دعواهایی که برخی از آنها ریش��ه در دهه6۰
داشت ،میدمند.

جمشید هاشمپور قهرمان عمده فیلمهای دهههای  6۰و  7۰بود.
قهرمان باز میگردد؟ دورانی که خیلی به قهرمان احتیاج داش��تیم .نقشهای جمشید
هاشمپور البته تعریف دقیقی از یک قهرمان نبود ،چرا که صرفا نمایشی فیزیکال از یک
قهرمان ارائه میداد .خأل یک قهرمان با برتری وج��وه معنوی و روحی را معموال فرامرز
قریبیان پر میکرد .در واقع در فیلمهای قهرمانمحور دهههای پیش ،یک قهرمان تمام
و کمال نداشتیم .طی سالهای بعد تا اوایل دهه  ۹۰نیز خأل یک قهرمان به معنای واقعی
حس میشد تا اینکه اصغر وصالی را در «چ» دیدیم ،حاج حیدر را در «بادیگارد» ،کمال
را در «ماجرای نیمروز» ،علی را در «به وقت شام» و آقاموسی را در «التاری»؛ اتفاقی که میتواند نویدی برای
سینمای قهرمانمحور باشد.

پدرساالر :شروع کار محمدعلی کشاورز با جریان موج نوی سینما همزمان
ش��ده بود .کش��اورز با ابراهیم گلس��تان ،بهرام بیضایی ،ناصر تقوایی ،نادر
ابراهیمی ،علی حاتمی ،ایرج قادری ،داریوش مهرجویی ،عباس کیارستمی،
رسول مالقلیپور ،مسعود جعفریجوزانی ،شهرام اسدی ،ضیاءالدین دری و
فیلمسازان برجسته دیگر همکاری کرده است و با بازیگرانی غیرایرانی چون
آنتونی کوئین و ماکس فون سیدو همبازی بوده است .اگرچه او در «خشت و آینه» و «برزخیها» تا
«کمالالملک»« ،مادر»« ،هزار دستان»« ،روز واقعه» و «سربداران» بازیگر نقشهایی چون اتابک
اعظم و شعبان استخوانی و خواجه قشیری و ...شده بود اما ماندگاری «اسداهللخان» پدر ساالر انگار
بیش از بقیه بود .کشاورز موفق به دریافت سیمرغ از جشنواره فجر نشده است.

مردهزار نقش :فیلم «گاو» داریوش مهرجویی ،نخس��تین کار س��ینمایی
علی نصیریان است .تس��لط علی نصیریان بر نقش کمنظیر است .نصیریان
تجربه همکاری با بیشتر کارگردانان مولف س��ینما را دارد« .ایران برگر»،
«شکارچی ش��نبه»« ،برج مینو»« ،بوی پیراهن یوسف»« ،شیرسنگی»،
«ناخداخورشید»« ،کفشهای میرزانوروز»« ،ستارخان» و فیلمهای متعدد
دیگری که بازی کرده او را به مرد هزارنقش سینما معروف کرده است .نقشهای تلویزیونی او نیز
به یادماندنی است .ابوالفتح در «هزاردستان» ،قاضی شارح در «سربداران» و حاج یونس در «میوه
ممنوعه» نقشهایی است که مردم بیشتر در خاطر دارند .جالب اینکه علی نصیریان هنوز موفق
به دریافت سیمرغ نشده است.

صفحات 6و11

«گنج قارون» دیده نشد .فشار زیادی از سمت تصمیمسازان برای استفاده از جذابیتهای
اروتیک وجود داش��ت .با این همه کارگردانهایی بودند که تالش میکردند زیر بار این
فش��ارها نروند اما تعداد فیلمفارس��یهایی که با تاکید بر جذابیتهای جنس��ی ساخته
میشدند در دهه  ،5۰زیاد میشوند .این سینما با همه اینها در سالهای  55 - 56دچار
ورشکستگی میشود .فیلمی از فردین که در یک جلسه پیرامون این ورشکستگی صحبت
میکند چندباری از تلویزیون حتی در سالهای بعد از انقالب پخش میشود .فردین بعد
از انق��الب در «برزخیها» ایفای نقش میکن��د اما زمینه برای ادام��ه بازیگری او فراهم
نمیشود و محسن مخملباف با «نفوذی» که در سازمان سینمایی وقت داشت مقابل ادامه
فعالیت او میایستد.

جمش��ید مش��ایخی ،علی نصیریان و عزتاهلل انتظام��ی به همراه داوود رش��یدی و
علی حاتمی محمدعلی کشاورز ،بازیگران اصلی فیلمهای علی حاتمی میشوند .حضور ستارهگونه
این بازیگران از اواخر دهه  4۰آغاز میشود و تا اواخر دهه  8۰به شکلی مستمر در آثار سینمایی
و تلویزیونی ادامه مییابد« .ستارخان»« ،سوتهدالن»« ،حاجی واشنگتن»« ،کمالالملک»،
«مادر» و «دلش��دگان» نمونهای از همکاریهای علی حاتمی با این افراد بود .حاتمی نگاهی
متفاوت به سینما داشت .چیزی شبیه عارفمس��لکی توام با ارادت غیرقابل قیاس با دیگران
نسبت به گذش��ته و اس��تفاده جدی از ادبیات .فیلمهای حاتمی در عین نوستالژیک بودن،
جذابیتهای فرمی مرسوم را نداشتند اما از جایی به بعد دیگر در دستهبندیهای سینمای روشنفکری هم تعریف
نمیشدند.

محمدرضا کردلو 90 :سال از زمان ساخته شدن نخستین فیلم سینمایی ایرانی میگذرد .صدها فیلم طی این سالها تولید و اکران شده اما شاید
تنها تعدادی از آنها در حافظه تاریخی هرکدام از ما تثبیت شده است .کدام فیلمها را بیشتر به خاطر سپردهایم؟ کدام یک را بیشتر دوست داریم؟
قهرمانها چه کسانی بودهاند؟ شخصیتهای سینمایی را تا چه اندازه میشناسیم؟ درباره جریانهای سینمایی و رخدادهای مهم سینما در همه
این سالها چه اطالعاتی داریم؟ در پرونده این شماره به بهانه روز ملی سینما ،به پاسخ این سواالت پرداختهایم.

اگرچه مس��یری که س��ینما در نیمه دوم دهه  7۰طی میکند ،مقدمات حذف یا تحدید
شروع با سام و نرگس قهرمانمحوری از سینمای بدنه را پیش میگیرد اما درامها و فیلمهای عاشقانه نیز با میزانی
از اکشن و آنچه مورد استقبال مخاطب آن روز بود ،ساخته میشوند .ابوالفضل پورعرب و فریبرز عربنیا چهرههای
جدی این فیلمها هس��تند .در عوض فیلمهایی که از آنها به س��ینمای «دختر-پس��ری» تعبی��ر میکنند ،به
عاشقانههای دهه هفتادی سینما تبدیل میشوند که تالش میکنند «شکاف نسلی» را روایت کنند .این سینما
حتی «ایرج قادری» را که یک زمانی تیتراژ فیلمهایش فقط صدای بزن بزن بود ،به سمت ساختن «سام و نرگس»
میبرد و محمدرضا گلزار وارد سینما میشود؛ چهرهای که حضورش در سینما نقطه شروعی برای ورود جوانهای
خوشچهره است .گلزار به یکی از بفروشترین بازیگران سینمای ایران تبدیل میشود و حتی بعد از یک دوره رکود ،در سالهای اخیر
با بازی در «آینهبغل» و «سالم بمبئی» نشان میدهد هنوز پرفروش است.

آقای بازیگر :بازیاش در نقش «مشحسن» نقطه عطف و تحولی شگرف
این پنج نفر برای خود او و تاریخ سینما شد .او در دیگر آثار مهرجویی همچون «آقای
هالو»« ،دایره مینا»« ،پستچی»« ،اجارهنشینها»« ،هامون» و «بانو» هم بازی
کرد .انتظامی با حاتمی ،تقوایی ،کیمیایی ،بنیاعتماد و جعفریجوزانی نیز کار
کرد .بازی او در «حاجیواشنگتن»« ،اجارهنشینها»« ،گراند سینما»« ،هامون»،
«گاو»« ،س��تارخان»« ،صادق کُرده»« ،خانه خلوت»« ،ناصرالدینشاه؛ آکتور
سینما»« ،روز فرشته»« ،روسری آبی»« ،مینای شهر خاموش»« ،ستارهها» و
«خانهای روی آب» نقشهایی ماندگار بود .او در «گاوخونی» دومین همکاریاش با افخمی را تجربه کرد
و به خاطر بازی در این فیلم سیمرغ گرفت .انتظامی مرداد امسال درگذشت.

س��ینمای ایران بعد از اواس��ط ده��ه  2۰صاح��ب کمپانی و
فیلمفارسی شرکتهای فیلمسازی شد .ش��رکتهایی شکل گرفتند که
برای جذب مخاطب پدیده پرماجرایی را کلید زدند« :فیلمفارسی» .این
واژه البته بعدها روی این نوع س��ینما گذاشته ش��د .مبدع این کلمه،
هوشنگ کاووسی اصرار داشت که «فیلمفارسی» سرهم نوشته شود.
کاووسی در مجله فردوسی ،داس��تانپردازی عجوالنه ،قهرمانسازی،
رقص و آواز بیمربوط به داستان ،نبود روابط علت و معلولی و عشقهای
غیرواقعی و حادثهپ��ردازی را از مولفههای فیلمفارس��ی عنوان کرده بود .بر اس��اس نظر او
فیلمفارسی پدیدهای نچسب بود که نه فیلم بود و نه فارسی! فیلمفارسی تا سالهای ابتدایی

دهه 5۰در اوج بود و هرچه جلوتر میرفت از جذابیتهای اروتیک بیشتری استفاده میکرد.
فیلمفارس��ی که از آن به کاباره طبقه ضعیف تعبیر میشد ،چند دلیل برای پیشرفت داشت؛
اقتصاد س��ینما بیتوجه به زمینههای فرهنگی ،متکی به جذابیتهایی بود که مخاطب را به
سمت خودش میکشاند و از طرفی سرمایهگذاریهای جدیای روی این سینما میشد ،چون
سود خوبی داش��ت .این سرمایهگذاریها توس��ط مهرداد پهلبد ،همس��ر شمس پهلوی که
اختیارات زیادی داشت و س��الها وزیر فرهنگ در دوره پهلوی بود انجام میشد« .شاباجی
خانم» یکی از اولین فیلمهایی اس��ت که به طور جدی با ویژگیهای فیلمفارسی در کمپانی
اسماعیل کوشان (از پایهگذاران فیلمفارسی) ساخته شد .کوشان یکی از مهمترین افراد در
سازماندهی فیلمفارسی بود.

«فردین» یکی از سرشناسترین چهرههای فیلمفارسی در قبل
فردین از انقالب ،به دعوت کوشان وارد سینما میشود .فردین که یک
کشتیگیر تراز اول بود و مدال نقره مسابقات جهانی را در  ۱333در
توکیو به دست آورده بود ،پیش��نهادی را که به غالمرضا تختی هم
داده ش��ده بود و او نپذیرفته ب��ود میپذیرد و وارد دنیای س��ینما
میشود .در  ۱338در «چش��مه آب حیات» بازی میکند و با فیلم
«آقای قرن بیستم» مشهور میشود .گنج قارون ( )۱344نقطه اوج
بازیگری فردین است .اگرچه  3سال بعد از این فیلم در «س��لطان قلبها» بازی کرد اما
هیچکدام از فیلمهای بعدیاش مثل «کوچه مردها»« ،جوانمرد» و «برزخیها» به اندازه

وطن امروز
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بعد از انقالب ،تعریف متفاوتتری از فیلمفارسی ارائه میشود .این تعریف که از سمت
قهرمان وارد میشود اهالی س��ینمای موج نو بر آن تاکید میش��د ،تقریبا همه فیلمهای سینمای بدنه و
سینمای قهرمانمحور را نشانه میگیرد .سینمای روشنفکری با همه گراهایی که برای بگیر و ببند عوامل
سینمای بدنه میدهد اما راه به جایی نمیبرد .سینمای قهرمانمحور با سختیهای جدی مواجه میشود.
فضای ایجاد شده توسط روشنفکران علیه سینمای باقهرمان موجب ممنوعالکاری جمشید هاشمپور توسط
ارشاد وقت میشود .با این همه «عقابها» که یک فیلم جنگی است ،با بازی جمشید هاشمپور و سعید راد
عن��وان پرمخاطبترین فیلم تاریخ س��ینمای ای��ران را به خ��ودش اختصاص میدهد .دیگ��ر فیلمهای
قهرمانمحور دهه  6۰تا اواس��ط دهه  7۰نش��ان میدهند فیلمهای جریان بدنه خوب پیش میروند« :تاراج»« ،کانیمانگا»،
«برزخیها» و «سناتور» از آن جملهاند.

سینمای بدنه یعنی سینمای بفروش
کالهقرمزی روی پرده در ده��ه 6۰و  7۰ب��ا کارگردانهای
متفاوت��ی پی��ش م��یرود« .اجارهنش��ینها»ی
مهرجویی« ،کالهقرمزی» ایرج طهماس��ب« ،زرد
قناری» رخش��ان بنیاعتم��اد« ،روز با ش��کوه»
کیانوش عیاری و «لیلی با من است» کمال تبریزی
از جمله پرمخاطبترین این فیلمها هستند .اکبر
عبدی و علیرضا خمسه عناصر جدی س��ینمای کمدی -اجتماعی این سالها
هستند و جریان سینمای بدنه را با توفیقاتی همراه میکنند.

در دهه  6۰البته س��اخت آثار ب��ا محوریت انقالب و
تاریخ انقالب وقایعش کمرن��گ نب��ود و«تش��ریفات» از مهدی
فخیمزاده« ،توجیه» منوچهر حقانيپرست« ،رسول
پسر ابوالقاسم» از داریوش فرهنگ« ،آفتابنشینها»
ساخته مهدي صباغزاده« ،برنج خونین» امیر قویدل،
«خط قرمز» مس��عود کیمیایي« ،تاتوره» کیومرث
پوراحمد« ،دادش��اه» حبیب کاوش« ،شیالت» رضا
میرلوحي« ،خانه عنکبوت» از علیرضا داوودنژاد« ،ریشه در خون» از سیروس الوند و
«تیرباران» ساخته علیاصغر شادوران و ...ساخته شد.

ابراهیم حاتمیکیا با آثارش توانست مورد مناقشهترین کارگردان اجتماعی دهه  7۰باشد« .از کرخه تا راین»« ،بوی پیراهن یوسف» و «آژانس
ابراهیم حاتمیکیا شیشهای» نقطه اوج فعالیتهای س��ینمایی حاتمیکیا در این دهه هستند .فیلمس��ازی که مقلد هیچکدام از سبکهای پیشین سینمای
اجتماعی نیست و فیلم خودش را میسازد؛ فیلمهایی مماس با شرایط اجتماعی .حاتمیکیا که جدیترین فیلمساز دهه  7۰است از سوی  2گروه
 روشنفکران که آنها را در شخصیت با «عینک دودی» در «آژانس شیشهای» نشان داده و مدیران سینمایی -مورد انتقاد قرار میگیرد .ماجرای ردشدن فیلمنامه آژانس از سوی مدیران ارشاد از این منظر قابل اشاره است .او در «موج مرده» به نقد رفتار دولتمردان پس از جنگ پرداخت و در شکاف
میان نسل جوان و نسل جنگ ،دولتیان را مقصر دانست .در «ارتفاع پست» نیز در بستر طرح معضالت اجتماعی به بیان مفاهیمی سیاسی نیز دست
زد و در نهایت در یکی از مهمترین آثارش؛ «به رنگ ارغوان» برای نخستینبار سراغ به تصویر کشیدن فضاهای امنیتی و اطالعاتی رفت و از این منظر
نگاهی نیز به منافقین انداخت« .به رنگ ارغوان» در دولت اصالحات توقیف میشود و پس از اصالحات اجازه اکران پیدا میکند.
ب��ا روی کار آم��دن دول��ت
سینمای اجتماعی دهه  70و  80اصالحات ،س��مت و س��وی
سینمای اجتماعی کمی متفاوت میشود« .اعتراض»« ،متولد ماه مهر»« ،بوی کافور،
عطر یاس»« ،پارتی» و «نیمه پنهان» با تم سیاسی ساخته میشوند به نحوی که بخش
زیادی از زمان این فیلمها به خواندن بیانیههای سیاس��ی میگذرد .در همین سالها،
میرکریمی و نعمتاهلل با «زیرنورماه» و «بوتیک» س��ینمای اجتماعی را از خود متاثر
میکنند .البته جریان موج نو و نسل جدید سینمای روشنفکری (سینمای جشنوارهای)
مسیر تازهای پیش میگیرد .اصغر فرهادی جدیترین نماینده این جریان یعنی سینمای
بیقهرمان است و چیزی که فقط «بهتر از یک تلخی بیپایان است» را دنبال میکند.
فریدون جیرانی در «هفت» ،جدیترین واکنشها را منعکس میکند و برای
هفت نخستینبار دعواهای درونی سینما ،مثل فوتبال و مثل  ۹۰تا خانههای مردم
م��یرود .روی کار آمدن دول��ت یازدهم و حض��ور چه��رهای توجیهگر و
غیرسینمایی (حجتاهلل ایوبی) در راس س��ازمان سینمایی ،تالشی برای
تش��کیل دورهمیها و اتخاذ رویکردهایی محافظهکاران��ه و البته باری به
هرجهت درباره سینماست .نقطه اوج انتقادها به عملکرد ایوبی در اختتامیه
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر است .اختتامیهای که کمتر کسی از آن
راضی اس��ت .داوریهای بیمنطق و جهتدار ،جشنواره س��ی و پنجم را به یکی از ضعیفترین
دورههای جشنواره فیلم فجر تبدیل میکند.
سینمای بدنه این روزها بیشتر از مولف و کارگردان و حتی بازیگر
پردیسها و سوپراستار و در واقع بیش از سیستم تولید وابسته به متغیرهای
توزیع و پخش است .از طرف دیگر س��رمایهگذارهایی که با رابطههای
نامعمول به تهیهکنندگی میرسند زیاد شده و پردیسهای سینمایی
جدیتر گرفته ش��دهاند .قدرت از تولیدکننده به پخشکننده منتقل
شده و عمال جریان پخش متولی بخش��ی از تولید هم شده است .این
یعنی ذائقه مخاطب امروز دست جریان پخش ،پردیسها ،کورشها و
مالهاس��ت و هنوز تحلیل دقیقی از اینکه این وضعیت فرصت یا تهدید برای سینمای بدنه
است ،وجود ندارد.
کم�ال الملک :جمش��ید مش��ایخی پرکارت��ر از دیگر همنس��الن
خود در س��ینما و تلویزی��ون فعالیت میکند .نتیج��ه فعالیتهای
مش��ایخی بیش از  ۱۰۰فیلم س��ینمایی و  7۰تئاتر و سریال است.
به همین واس��طه او ب��ا بس��یاری از کارگردانان صاحبنام س��ینما
همکاری کرده اس��ت .حضور او ب��ه عنوان «پ��در» و «پدربزرگ»
در فیلمهای سینمایی و س��ریالها او را بیش��تر در این نقش ماندگار کرده است ،البته
ماندگارترین نقش او در سینما بیتردید «کمالالملک» است .مشایخی به خاطر بازی
در «گلهای داوودی» و «کمالالملک» موفق به دریافت سیمرغ از جشنواره فجر شده
است.

در عالم س��ینمای ایران
لذت نقد با مسعود فراستی جایگاه منتقدان همواره
مهم بوده است .بعضیها او را مرد مخالفخوان سینمای
ایران میدانند ولی در  3دهه اخیر همه مسعود فراستی را
جدیترین منتقد سینمایی ایران مینامند که با تکنیک
آشنایی کامل دارد ،قصه را میفهمد و الیههای پنهان فیلم
برایش آشکار است .فراس��تی در هفت که در این سالها
جدیترین برنامه س��ینمایی ایران بود نیز پای ثابت بود؛ چه با جیرانی ،چه با
گبرلو و چه با بهروز افخمی!

سینمای اجتماعی ایران در  4دهه اخیر بازیگران توانایی داشته که به واسطه آنها
این سه نفر ماندگار شده اس��ت که میتوان در این بین به اهمیت خس��رو شکیبایی ،پرویز
پرستویی و شهاب حسینی اشاره کرد.
مرحوم خسرو شکیبایی با «خط قرمز» کیمیایی به سینما معرفی شد ،با «هامون»
مهرجویی مشهور شد و با کارهایی مانند «خواهران غریب» ماندگار شد .او نزدیک به
 2دهه مهمترین نقشهای سینمای اجتماعی ایران را بر عهده داشت.

پرویز پرستویی در سال  66در «شکار» با خسرو شکیبایی همبازی شد .با حضور جذابش
در «آدم برفی» و سپس شناختهتر ش��دن با «لیلی با من اس��ت» به یکی از نقاط قوت
سینمای دهه  7۰تبدیل شد .با حاج کاظم «آژانس شیشهای» در اذهان ایرانیان تثبیت
شد .او با بازی در «موج مرده»« ،مومیایی« ،»3مرد عوضی»« ،مارمولک» و «دیوانهای از
قفس پرید» تسلط و توانایی خود برای بازی در نقشهای متفاوت را ثابت کرد .پرستویی
چهارمین سیمرغش را برای بازی در «بادیگارد» حاتمیکیا دریافت کرد.
ش�هاب حس�ینی در دهه  8۰و اوایل دهه  ۹۰ظهور و بروز مش��ابهی در عرصه انتخاب
نقشهای سینمایی و تلویزیونی داشت .او با پلیس جوان در تلویزیون معرفی شد و خیلی
زود به سینما آمد« .دلشکسته»« ،سوپراستار» و «درباره الی »...او را کمکم به ستاره اول
سینمای ایران در دهه  8۰تبدیل کرد و بعد از آن با «جدایی نادر از سیمین» همکاریاش
با فرهادی را ادامه داد تا اینکه برای بازی در نقش عماد در «فروش��نده» جایزه بهترین
بازیگر مرد را از کن دریافت کرد.

با تکذیب اظهاراتش درباره عذرخواهی از مردم
بهخاطر مشکالت اقتصادی و روی کار آوردن دولت روحانی

يادداشتامروز

عارف:

معکوسسازی
استراتژی مهار
مهدی محمدی

عذرخواهی
نکردم!

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
با تکذیب انتشار خبری مبنی بر عذرخواهی از مردم
برای روی کارآوردن روحانی ،تاکید کرد همچنان
بر موض��ع اولیه خود در جهت حمای��ت از دولت
هس��ت .به گزارش «وطنامروز» ،محمدرضا عارف
رئیس فراکسیون امید مجلس درباره انتشار خبری
به نقل از وی مبنی بر اینکه از مردم بابت مشکالت
عذرخواهی میکنیم چون دولتی را روی کار آوردیم
که مجبوریم صورتمان را با س��یلی سرخ کنیم،
گفت :در ابتدا از رسانهها خواهش میکنم که اخبار
عامل نوسان در بازار محصوالت سلولزی
توزیع است یا تولید؟

روی نوار
بیتدبیری
صفحه 3

را از بنده ،روابط عمومی و دفترمان پیگیری کنند،
کما اینکه در پی نشستی هم که با یکی از احزاب
داشتیم بالفاصله خبر آن را هم منتشر کردیم که
موثق است .وی ادامه داد :در حاشیه جلسات ممکن
است مطالبی مطرح ش��ود که به هیچ وجه نباید
مستند باشد ،بنابراین آنچه را مطرح شد رد میکنم
و در اینباره اطالعیهای هم خواهیم داد که رسانهها
باید بدان اس��تناد کنند که بعد از این وارد مباحث
حاشیهاینشویم.

عكس  :امیرنریمانی ،وطنامروز

مروری بر تاریخچه
 90ساله هنر هفتم در ایران
در پرونده «وطنامروز»
بهمناسبت روز ملی سینما

vatan-e-emrooz voL.10 no.2533 Wed.Sep.12, 2018 ISSN:2008-2886

ادامه در صفحه 2

رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به «وطنامروز»
درباره اجرا نشدن قانون مالیات خانههای خالی:

وزارت راه گفت
نمیتوانیم
صفحه 3

در گفتو گوی «وطنامروز» با دکتر عباسعلی کدخدایی بررسی شد

شورای نگهبان با لوایح FATF
چه میکند؟

صفحه 5

خیمه انگلیس در شرق
محمد رسولی

فهم اینکه دامن زدن به اختالفات
نگاه
بین دو ملت ایران و عراق از کجا
هدایت میشود و به س��ود کیست ،چندان دشوار
نیست .برای فهم چنین توطئهای حتی الزم نیست
طی  6سال اخیر در ایران یا عراق بوده باشی .حاال
در فصل ارتباطات مجازی ،ساکنان جزایر اقیانوس
آرام هم حکما میدانند غرب آسیا  6سالی هست
در آت��ش نزاعهای خونین و خانمانس��وز فرقهای،
قبیلهای ،قوم��ی ،نژادی و مذهبی میس��وزد .باز
کس��انی که کمی بیش��تر مطالعه تاریخی دارند،
میدانند انگلیس��یها در چند قرن اخیر ،تس��لط
بالمنازعی بر شرق داشتهاند .آنها اگرچه با استقالل
آمریکا در اواخر قرن  ،18بخشی از قلمرو حکمرانی
و بردهفروش��ی خ��ود را از دس��ت دادن��د ،لکن با
گسترش مس��تعمرات در شرق و شکست ناپلئون
در  1815میالدی ،توانستند باز هم امپراتوری خود
را فربهتر کنند.
انگلیس ب��ه س��ال  1333و با انعقاد ق��رارداد
کنسرس��یوم با مباش��رت علی امینی (وزیر وقت
دارای��ی رژیم پهلوی) اما باالخره موافقت کرد تمام
نفت ایران را خودش دولپی نخورد! بر اس��اس این
قرارداد ،نفت ایران بین آمریکا و انگلیس (هر کدام
 40درصد) و چند شرکت فرانسوی و هلندی (20
درصد) تقسیم شد و بد نیست بدانید انگلیسیها
در عراق هم س��ابقهای کمت��ر از ایران ندارند و اگر
روزی لرد کرزن وزیر وقت خارجه انگلیس ،قبل از
رضاخان میرپنج ،نصرتالدوله فیروز را برای انجام
کودتا انتخاب کرده بود ولی اهمال او در رس��اندن
خود به تهران ،جناب لرد را از او ناامید کرد تا تاریخ
ما قزاقی شود! در عراق هم زنی انگلیسیتبار هست
ک��ه او را «مادر عراق»! مینامند .خانم گرترود بل،
مامور سازمان جاسوسی پادشاهی بریتانیا ،عالوه بر
خط کشیدن دور عراق ،در ترسیم مرزهای سوریه و
پدید آوردن اردن و کویت نیز نقش موثری داشت.
یک ج��ای خطکش��یهای گرت��رود خانم در
تقسیم خاک عثمانی اما میلنگید :جا گذاشتن یک
منطقه بیطرف در سهکنج مرزهای عراق ،عربستان
و کوی��ت که منابع نفتی بس��یار بزرگی داش��ت!
«گرترود» ظاهرا بعدها در نامههای ش��خصی خود
در این باره توضیح میدهد« :افسر انگلیسی مسؤول
نقشهکشی در آن شب مس��ت بوده و در کشیدن
مرز بین عراق و کویت روی نقشه بیتوجهی کرده
اس��ت!» به همان س��ادگی و مس��خرگی تعویض
پهل��وی و نصرتالدوله فیروز! مث�لا انگار که بر اثر
حواسپرت��ی ،از بقالی س��ر کوچه ،ب��ه جای مایع
دستشویی ،تیرک خریده باشی! اما انقالب اسالمی
به برکت خون مطهر و پاک  300هزار نفر از بهترین

فرزن��دان این خاک مق��دس ،م��ا را از این ذلت و
بردگی نج��ات داد .با این حال ،عملههای انگلیس
هنوز هم در میان ما کم نیستند؛ کسانی که مرور
اقداماتشان ما را به این شک میرساند که نکند با
ماموران مخفی سرویس جاسوسی انگلیس طرفیم،
نه یک روزنامهنگار!
اگر یادتان باش��د در تمام  6سال گذشته که ما
در جنگ با داعش ،به مردم مظلوم س��وریه و عراق
کمک میکردیم ،رس��انههای اصالحطلب ،در کنار
تکفیریها و علیه بش��ار اس��د مطلب مینوشتند.
مثال مجله مهرنامه در ش��ماره اردیبهشت ماه ،90
طی سلسله مقاالتی ،حکومت علویها در سوریه را
غیردموکراتیک و کودتایی معرفی کرده و شهریورماه
 ،90با چاپ تصویر بش��ار اسد در روی جلد و تیتر
بزرگ «ارثیه پدری» ،روی دکهها میرود .باز همین
مهرنام��ه در مرداد ماه  91ط��ی پروندهای مفصل
به عربس��تان و سیس��تم حکومتی آن پرداخته ،با
مقاالت��ی چون «تصویر نادرس��ت ایرانیان از بدوی
بودن عربس��تان»« ،میراث پیامبر در عربس��تان»،
«همراهی م��ردم با دولت س��عودی درباره حقوق
بش��ر»« ،دموکراس��ی قبایلی» و ...سعی میکند از
وجود دموکراسی بومی خاصی(!) در عربستان خبر
داده ،برای آینده سعودیها آرزوی موفقیت کند!
مرور مواضع مابقی رسانههای این جریان طی
سالهای گذش��ته ،طبعا در این مقال نمیگنجد.
حاال اما این روزها و در آس��تانه اربعین حس��ینی
ش��اهد نقشآفرین��ی جدی��د این رس��انهها برای
اختالفافکنی بی��ن ملتهای در ح��ال مبارزه با
تکفیریها هستیم .روزنامه اصالحطلب شرق ،طبق
روال در صف مقدم این بازی کثیف انگلیسی قرار
دارد .این روزنامه روزهای نخست شهریور جاری در
حساب توئیترش ،به نقل از شهروند نوشت« :تایید
ادعای اس��تفاده جنس��ی عراقیها از زنان ایران!»
خوان��دن ادامه همین توئیت که ظاهرا توضیح آن
است ،جالبتر است« :در منطقه آزاد اروند میتوان
رد خانههایی را گرفت که برای اس��تفاده جنس��ی
از زن��ان به راه میافت��د!» و اینکه« :رئیس اتحادیه
هتلداران خراس��ان رضوی :در مورد ازدواج موقت
عراقیها با زنان ایرانی باید بیش��تر مراقب باشیم».
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی بالفاصله به
دلیل حساسیتبرانگیز بودن این خبرسازی کذب،
مصاحبهای دیگر میکن��د و میگوید« :من هرگز
تایید نکردهام که در مش��هد از زنان ایرانی استفاده
جنسی میشود ...من در مصاحبهای که داشتم به
این موضوع اش��اره کردم که در مشهد  ۶۰۰خانه
مسافر مجوز قانونی دارند و...
ادامه در صفحه 12

یکم -اس��تراتژی مهار سالهاست در کنار یا به
موازات راهبردهایی مانند «براندازی» و «تغییر
رفتار» به عنوان یکی از اصلیترین طرحریزیهای
آمریکا علیه ایران به کار گرفته شده است .بنا به
تعریف ،در اینجا ،مقصود از مهار ،ایجاد شرایطی
اس��ت که اوال ایران نتواند از امکانات سیاس��ی،
نظامی ،امنیتی ،اقتصادی و انس��انی خود علیه
آنچه آمریکا به عنوان منافع حیاتی یا اساس��ی
تعریف کرده اس��تفاده کند و ثانی��ا ،ایران قادر
نباش��د اصول ،ایدهها ،اهداف و منافع خود را در
محی��ط منطقهای یا بینالمللی پی��اده کند .در
واقع راهب��رد مهار ،بر کاهش مناب��ع و افزایش
هزینههای ایران استوار بوده و حداقل در  2دهه
گذشته به شیوههای مختلف از سوی آمریکا علیه
ایران پیگیری ش��ده است .دولت بیل کلینتون
اس��تراتژی مهار ایران را بر تحریمهای اقتصادی
متمرکز کرد .دولت جرج بوش ،بر این عقیده بود
که میتواند با حضور قدرتمند نظامی در ش��رق

و غرب ایران ،ه��راس از حمله نظامی را تبدیل
ب��ه مهمترین عامل مهار ایران کند .دولت اوباما،
از استراتژی ترکیب گزینههای فشار برای مهار
ایران اس��تفاده کرد که بشدت به توانمندسازی
بازیگ��ران منطق��های علیه ای��ران و ایجاد یک
نیروی سیاس��ی -اجتماعی غربگ��را در داخل
ایران وابسته بود .دولت ترامپ نیز بهرغم تالش
برای اتخاذ رویکرد متفاوت نس��بت به اوباما ،در
واقع راه او را میرود با این تفاوت که روی نقش
گزینههای نیمهس��خت مانند آشوب ،عملیات
اطالعاتی و ...حس��اب بیشتری کرده و نیروهای
سیاسی غربگرا در ایران را به اندازه اوباما جدی
نمیگیرد .در واقع برای ترامپ ش��کاف «مردم-
حکومت» مهمتر از ش��کافهای درون حکومت
تصور میکند ش��کافهای درون نظام،
است و 
زمانی میتواند برای آمریکا کارآمد باش��د

تنها
که ابتدا محیط داخلی ایران به صحنه رویارویی
نیمهسخت مردم و نظام تبدیل شده باشد.
دوم -رون��د بهکارگیری اس��تراتژی مهار علیه
ایران روندی طنزآلود بوده است .اتفاقی که رخ
داده این بوده که بتدری��ج از توان آمریکا برای
مه��ار ایران کاس��ته و در مقاب��ل ،آمریکا خود
«مهارپذیر»تر شده اس��ت .تئوری مهار دولت
بیل کلینتون به این دلیل شکس��ت خورد که
اساس��ا آمریکا در آن دوران ،از مهارت و توانایی
الزم برای استفاده از دسترسی زیرساختی خود
به نظام مالی جهانی ب��رای اعمال موثر گزینه
تحری��م برخوردار نب��ود و زمان زی��ادی طول
کشید تا تئوری تحریمها در وزارت خزانهداری
و جامعه اطالعاتی آمریکا تدوین و بالغ شود .با
وجود اینکه دولت کلینتون بانی تئوری تحریمها
محسوب میش��ود (با قانون داماتو در )1995

اما در توس��عه قابلیتهای دول��ت آمریکا برای
تبدیل کردن نظام مالی جهانی به یک س�لاح
جنگ اقتصادی علیه ایران چندان موفق نبود.
به همین دلیل آمریکا در آن دوران نتوانس��ت
فشار تحریمی جدی به ایران وارد کند و گزینه
تحریمها در حد یک مانور سیاس��ی باقی ماند.
استراتژی مهار در دوران جرج بوش هم ،خیلی
زود به ضد خود بدل شد .بوش با حمله به عراق
و افغانس��تان صدام و طالبان 2 ،دشمن اصلی
ایران در ش��رق و غرب مرزهایش را از میان برد
و همانطور که استراتژیس��تهای غربی بارها
گفتهاند ،ایران را به دست خود به یک ابرقدرت
پرنفوذ و برخوردار از دستهای بلند در منطقه
تبدیل کرد .از این مهمتر ،با فرو بردن آمریکا در
بات�لاق خاورمیانه ،این امکان را به ایران داد که
آمریکا را در محیط پیرامونی خود گروگان بگیرد
و توان تحمیل هزینههای��ی به آن را پیدا کند
که تا پیش از آن به دلیل نداش��تن دسترسی
مس��تقیم به نیروها و زیرس��اختهای نظامی
آمریکا ،از آن بیبهره بود .از این مهمتر ،بوش این
امکان را به ایران داد که برای نخستینبار راهبرد
ایجاد دولتهای متحد در خاورمیانه را کلید زده
و آن را با ایده قدیمیتر -ولی بشدت موثر  -ایجاد
و حمایت از گروهها و نهضتهای مقاومت ترکیب
کند .استراتژی مهار در دوران اوباما اما سرنوشتی
متفاوت پیدا کرد .شکست اصلی اوباما در دوران
خود این بود که با طراحی و حمایت از فتنه 88
در ایران عمال بخش بزرگی از جریان غربگرا به
عنوان مهمترین دارایی راهبردی آمریکا در ایران
را در یک محاق امنیتی طوالنیمدت فرو برد .اما
از سوی دیگر ،اوباما توانست به گزینه تحریمها
اعتباری دوباره ببخشد و ...
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