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خشت اول

بعد از ش��هادت س��يد مرتضي آويني و تاکيدهاي فراوان رهبر انقالب مبني بر خاموش نش��دن 
فانوس راهگشاي »روايت فتح« و کم فروغ شدن و بعدهم خاموشي مطلق آن در سيما و استفاده 
از مستندها و آرشيوهاي دم دستي به جاي ساخت مستند هاي ماندگار از هشت سال دفاع، چند 
جوان عاش��ق و عاقل و کاربلد براي اولين بار، دس��ت به احياي مس��تندها مي زنند. آنها از يک 
ايده بکر و اس��تفاده از اسناد تاريخي جنگ، 30 سال به عقب بازمي گردند و جبهه را روبه روي 
مخاطب مي نش��انند با فرماندهان جوان با شهيد حسن باقري دوست داشتني و باهوش. باورش 
سخت است اما براي کارشان آن قدر زحمت کشيده اند که مراسم تجليل رسانه ملي حاالحاال 
براي تقدير از ش��اه بيت مس��تندهاي سيما با وجود داشتن يک شبکه تلويزيوني مجزا کم است؛ 
ام��روز مالقاتي داش��ته ايم با برخي بچه هاي جوان و خوش فکر اين مس��تند ب��ه اميد ادامه کار 
جسورانه و عاشقانه شان.                                                        تحريريه نسل سوم

 بقیه از صفحه 6
* عل�ت برکناری رئی�س پلیس فتا فرمانده�ی انتظامی تهران 

بزرگ چه بود؟
احمدی مقدم: من معتقدم با نظارت صحیح تر می شد کاری کرد که اصال 
چنین حادثه ای رخ ندهد. پلیس فتا یک مجموعه کوچکی اس��ت با وظایف 
محدود و در این رابطه صرفا وظیفه کش��ف فنی جرم را داش��ته و حق ادامه 
تحقیقات در پرونده را نداشته است. بنابراین ادامه کار باید در پلیس آگاهی یا 
پلیس امنیت پی گیری می شده است. درواقع در اینجا هم یک خطای مدیریتی 
صورت گرفته اس��ت که الجرم در این رابطه نی��ز برخورد مدیریتی صورت 
گرفت ولی به این معنا نیست که مدیر مورد نظر در قتل نقشی داشته است. 
* در احتماالت موجود به این نتیجه نرسیدید که شاید فوت این 
وبالگ نویس خواسته دشمن بیرونی باشد و توانسته باشند با ارتباط 
برق�رار کردن با برخی ماموران و تطمیع آنان دس�ت به این جنایت 
بزنند. چیزی شبیه کشته سازی هایی که در جریان فتنه88 رخ داد؟ 
احمدی مقدم: نه، این فرضیه تا آنجایی که من می دانم مردود اس��ت 
و فکر نمی کنم از آن دس��ت پرونده ها باشد. به هرحال چیزی در این رابطه 

اثبات نشده است.
* به نظر من این دومین قاطعیت بزرگ شما در طول مدیریتتان 
در نیروی انتظام�ی اس�ت، یکی در قضایای کهری�زک و االن هم در 
برکناری یکی از مس�ئوالن. چنین روحیه ای سالمت نیروی انتظامی 
را تضمین می کند. ویژگی که در کمتر مدیری مش�اهده می شود که 
به جای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات تصمیمات قاطع بگیرند حتی 

اگر به ضررشان باشد.
احمدی مقدم: در حوادث مش��ابه، همین رویه را در برخی کشورهای 
غربی  می بینیم. یعنی برای اینکه فشار افکار عمومی مهار شود مسئول قاصر 
و خاطی یا استعفا می دهد یا برکنارش می کنند. ولی مسئولیت ما مسلمان ها 
که درکشور اسالمی انجام وظیفه می کنیم و اعتقاد به آخرت داریم بیش از 
این هاست، باالخره در آن دنیا هم باید پاسخگو باشیم. بنده شاید در این دنیا 
توانستم به نحوی ازتیررس افکار عمومی عبورکنم و اشتباه خودم را توجیه 
کنم ولی در آن دنیا وقتی از علت فوت آقای ستاربهشتی سوال کردند باید 
پاسخگو باشم. این وبالگ نویس به هردلیلی مرد، من هم دیگر نمی توانم او 
را زنده کنم ولی می توانم با مستمسک قرار دادن همین اشتباه از تکرار چنین 
حوادث��ی در آینده جلوگیری کنم. "فاعتبروا یا اولی االبصار". از این حوادث 
ما باید عبرت بگیریم. اتفاقا بنا دارم در این باره با جدیت برخورد کنم چون 
فکر می کنم این جدیت ما در سازمان خودمان بازدارندگی بسیاری دارد. در 
رابطه با حادثه تلخ کهریزک در جریان فتنه 88 هم من شخصا به خانه تک 
تک خانواده های عزیز از دست داده رفتم و به آنها عرض  کردم که من برای 
پادرمیانی یا جلب رضایت به اینجا نیامده ام، بچه شما را هم نمی توانم زنده 
کنم ولی آمده ام حاللیت بطلبم به خاطر قصوری که در این زمینه به عنوان 
مسئول این سازمان مرتکب شده ام، ولی هرکاری که برای احقاق حقوق شما 
از دستم برآید انجام خواهم داد. آن ها هم این بزرگواری را کردند و این کار را 
کردند. باالخره باید با ادبیات دینی حقوق مردم را دنبال کنیم و نباید اجازه 
بدهیم در سازمانی مثل نیروی انتظامی که بایستی احیاگر حقوق مردم باشد 

خودش به حقوق مردم بی توجه باشد. 
* تا به حال شده خودتان را در برابر اجرای قانون تنها ببینید؟

احمدی مق�دم: در برخی حوزه ها که انتظار همراهی بیش��تر می رود 
متاسفانه حمایت ها اندک است. درچنین شرایطی احساس مظلومیت بیشتری 

می کنیم ولی در اغلب حوزه ها اینطورنیست.
* تا به حال ش�ده است یک فهرستی از خواسته هایتان را برای 
بهت�ر کردن اوضاع امنیت به مس�ئولین داده باش�ید ولی جواب رد 

شنیده باشید؟
احمدی مقدم: جواب رد که نه، ولی ممکن است در خیلی هایشان جواب 
درست یا پاسخ بهنگامی نگرفته باشیم و انصافا در خیلی موارد هم پاسخ ها 
خ��وب و ب��ه موقع و همراهی و همکاری خیلی خوب بوده اس��ت. در بعضی 
موارد هم پاسخ ها در حد انتظار ما نیست، مثال درخصوص انسداد مرزها ما 
خیلی س��رمایه گذاری کرده ایم ولی اگر همکاری و همراهی بیشتر از اندازه 
فعلی بود کارها با سرعت بیشتری پیش می رفت. به هرحال حمایت ها بیشتر 

از این ها می توانست باشد. 
* براس�اس آماری که شما داده اید 26 دستگاه در کشور وجود 

دارد ک�ه 284 وظیفه در رابطه با امنیت اخالقی بردوش دارند که به 
گفته شما جزو وظایف ذاتی این دستگاه ها می باشد. طبیعی است که 
هرکدام از این دس�تگاه ها به وظایفشان خوب عمل نکنند به منزله 
توپی است که بر زمین دستگاه نیروی انتظامی خواهد نشست. به نظر 

شما کدام دستگاه ها در این خصوص کوتاهی داشته اند؟ 
احمدی مقدم: در حال حاضر وزارت کشور متولی اصلی و قانونی طرح 
عفاف و حجاب است. اگر یادتان باشد برای همین منظور یک شورای حقوق 
ش��هروندی ریاست جمهوری هم درست کردند، بنابراین برای گرفتن پاسخ 
دقیق بهتر اس��ت از خودشان سؤال کنید. آن ها می توانند ارزیابی دستگاه ها 
را به صورت آماری ارائه کنند. بنده فقط همین قدرمی توانم بگویم که تا این 
لحظه اغلب دستگاه ها به هیچ وجه در حد انتظار در این میدان ظاهر نشده اند. 
* ما االن به بیمارس�تان ها که می رویم یا به آزمایش�گاه ها س�ر 
می زنیم، به سینما که می رویم چه در فیلم هایشان و چه در سالن های 
سینما و تئاتر، همایش ها، نمایشگاه ها و حتی برخی سمینارها به هیچ 
وجه رعایت شئونات و عفاف و حجاب نمی شود. فکر نمی کنید قشر 
متدین جامعه به خاطر همین مسائل است که احساس امنیت حداقلی 

به قول شما امنیت ذهنی نمی کنند؟
احمدی مقدم: ش��ما به همه موارد اشاره کردید و بهتر از من می دانید 
که همکاری دستگاه ها تا چه اندازه است و نیازی نیست که بنده تکرار کنم. 
در این رابطه از دستگاه ها خیلی گله مند هستیم حتی گالیه هایمان را مستند 
سازی کرده ایم و فیلم اش را برای دستگاه های مربوطه و مسئولین این حوزه ها 

ملل را در میان پلیس های دنیا، درواقع یک جایی است که میان همه پلیس 
ارتباط و به نوعی هماهنگی ایجاد می کند. به کسی نمی تواند دستوری صادر 
کند اما می تواند هماهنگ کنند پلیس هایی باشد که نمایندگانشان در آنجا 
حضور دارند. در حال حاضر همکاری پلیس بین الملل با ما خوب است ولی 

در حدود اختیارات خودش .
* ولی در قضیه بازگرداندن آقای خاوری انتظار این بودکه نیروی 

انتظامی از طریق اینترپل بتواند کاری انجام دهد؟.
احمدی مقدم: اینترپل نه دادگاه دارد نه دستگاه قضایی . هر کشوری 
ک��ه احکام قضایی فردی را ص��ادر می کند به اینترپل اطالع می دهد، آن ها 
هم تحت پیگرد قرار می دهند. منتها کش��ورها خودش��ان را ملزم نمی بینند 
که با پروتکل های پلیس بین الملل همراه باش��ند یا ملزم باش��ند که با آن ها 
همکاری کنند، در واقع گزینشی عمل می کنند و هیچ دستگاهی هم نیست 

که بتواند به آنها الزام کند.
* در ماجرای ارز و س�که مردم این انتظار را داش�تند که نیروی 
انتظامی با استفاده از توانی که دارد بتواند به یک چشم برهم زدنی 
کنترل چهارراه استانبول را دردست بگیرد و مشکل را حل کند، برای 
خود من تعجب آور بود که چطور این نیرو با قدرت و امکاناتی که دارد 

نمی تواند از عهده یک چهار راه براید؟
احمدی مق�دم: رفتارهای ناهماهنگ در حوزه اقتصاد آثارش معکوس 
اس��ت چون معلوم اس��ت که فروشندگان ارز و سکه اگر نتوانند سرخیابان و 
کوچه ها بفروش��ند می روند در خانه ها یا اصال از طریق تلفن می فروش��ند، 
م��ردم ه��م مجبورند بخرند چون نیاز دارند. بای��د مجموعه ای از تصمیمات 
درب��اره  کنترل تقاضای ارز، کنترل واردات، کنترل عرضه ارز، تعیین قیمت 
ارز با دس��تگیری س��ران اداره کننده پشت صحنه بازار ارز و باالخره برخورد 
با فروشندگان خیابانی اتخاذ می شد و همه باید در یک مجموعه و منظومه 
هماهنگ عمل می شد. اگر هر کدام را جداگانه عمل می کردیم نه تنها بی تاثیر 
می بود بلکه اوضاع را آشفته تر می کرد.  دولت برای ایجاد این هماهنگی جلسات 
مکرری بین نهادهای مس��ئول برگزار کرد برای نیروی انتظامی هم وظایفی 
در نظر گرفته شد، وقتش که رسید وارد عمل شدیم، جمع و جورهم شد. 

* چرا پلیس اقتصادی راه نمی اندازید؟
احمدی مقدم: این سوال را هم باید از متولیان اقتصادی کشور بپرسید 
ک��ه چ��را هر وقت اوضاع خاصی پیش می آید ما را  احضار می کنند؟ در این 
رابطه حرف می زنیم ضرورت ها بیان می شود آخر جلسات هم همه می گویند 
چیزخوبی اس��ت اما ش��رایط خاص که تمام می شود از تشکیل آن ممانعت 
می کنند. بنده 7 سال است که پیشنهاد راه اندازی پلیس اقتصادی را به دستگاه 
اقتصادی داده ام و آن را مطالبه کرده ام.  ولی اصوال دستگاه اقتصادی نظارت 
گریز است نه نظارت پذیر درحالی که وجود پلیس اقتصادی یک ضرورت است.

بنده معتقدم مراقبت از یک سد تا آبش سرریز نشود یا شکسته نشود 
آسان تر است از ترمیم ده ها هزار خانه که تخریب می شود، بنابراین ما اگر 
پلیس اقتصادی راه بیندازیم و از جرایم در این عرصه پیشگیری کنیم بهتر 
اس��ت یا هزاران کالهبردار و س��که فروش و ارز فروش و از این قبیل افراد را 
دستگیر کنیم؟ معلوم است که فساد را از سرچشمه مهار کنیم کم هزینه تر 

خواهد بود.
* بارها اتفاق افتاده است که نیروی انتظامی به محل حادثه خیلی 
دیر می رسد و بارها اتفاق افتاده است که در محل حادثه حضور داشته 
ولی جرأت ورود به موضوع را نداشته  است. نمونه های فراوانی در این 
رابط�ه دارم ولی ضیق وقت اجازه طرح همه آن ها را نمی دهد. نمونه 
بارزش ماجرای قتل پل مدیریت است.  پلیس نظاره گر حادثه بوده و 
می توانست وارد عمل شود، حتی می توانست جلوی قتل را بگیرد یا 

با ارتباط گیری تقاضای نیروی کمکی  کند اما صحنه را ترک می کند 
به طوری که مردم وارد عمل می ش�وند اما کار از کار  گذش�ته بود. 
لطفا بفرمایید چرا نیروی انتظامی وقتی نیرویش را می فرستد جلو، 
با تجهیزات کامل نمی فرستد با اینکه خودتان اذعان دارید که اراذل 

و اوباش باتجهیزات و با آمادگی کامل به میدان می آید؟ 
احمدی مقدم:  باالخره یک سازمان وسیعی مثل نیروی انتظامی با چند 
صد هزار نفر نیرو و ده ها و صدها وظیفه با انتظارات و صحنه هایی که مشابه 
هم نیس��تند و یکی از دیگری پیچیده تر، باید انتظار چند اش��تباه و خطا را 
هم داشت. هرکس ادعا کند که می تواند یک شبه همه کارها را درست  کند 
مطمئن باش��ید که یک جای کارش می لنگد. پلیس که هر روز برای گشت 
بیرون می رود هیچ آمادگی قبلی برای برخورد با کس��ی را ندارد اما سارقین 
وقتی برای ش��کار از آشیانه خود خارج می ش��وند می دانند برای چه بیرون 
آمده اند، طرح دارند، نقش��ه دارند در ضمن کارشان هم مشابه هم نیست تا 
پلیس در این طور مواقع قدرت تصمیم گیری به هنگامی داش��ته باشد و از 
قبل نیز نمی توان به وی دیکته کرد لذا اینجاست که ما باید عنصر هوشمندی 
در افراد و توانایی ها را طوری ارتقا دهیم که در مواجهه با صحنه های مختلف 
بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند و بهترین اقدام را بکنند ولی در هر صورت 
احتم��ال خطا وج��ود دارد. وقتی پلیس 110 راه اندازی ش��د در ابتدای کار 
میانگین س��رعت حض��ور در محل حادثه 20 دقیقه ب��ود، االن به 7 دقیقه 
رس��یده  اس��ت. پلیس روزانه در کل کشور 2000 عملیات ضد سرقت انجام 
می دهد.  از این تعداد 10 فقره الی 20 فقره اش ضعیف از آب در می آید پس 
بقیه عملیات ها که خیلی از آن ها را نمی توان گفت چه می شود؟. لذا طبیعی 
اس��ت که در بعضی از موارد این اتفاقات بیفتد، ولی ما این ها را هم کنترل 
می کنیم و آسیب شناس��ی می کنیم. در حال حاضر براساس برآورد به عمل 
آمده میزان نارضایتی مردم از پلیس 110 در ابتدای کار 25 درصد بود ولی 
االن این نارضایتی به 12 الی 13 درصد رسیده است با همان توضیحاتی که 

شما دادید، ولی به نظرمن 85 درصد هم نمره خوبی است.
* م�ردم وقتی س�ریال ها و فیلم های پلیس�ی مربوط به نیروی 
انتظامی خودم�ان را می بینند با واقعیت های بیرون از فیلم تطبیق 
می دهند. اگر این ها با هم فرق زیادی داش�ته باشند برایشان سوال 
ایجاد می شود. مثال در این فیلم ها نیرو به قدری توانمند نشان داده 
می ش�ود که برای دس�تگیری مجرم حاضر اس�ت ی�ک اتوبان را به 
دنبال س�ارق بدود ولی در واقعیت  این طور نیس�ت، چون برخی به 
خاط�ر چاقی این طور به نظر می رس�ند که توان دویدن حتی عرض 
خیابان را هم نداشته  باشند. آمادگی های جسمی و دفاعی نیروها در 

چه شرایطی است؟
احمدی مقدم: واقعیت امر این گونه یا در این حد نیست. شما نمی توانید 
در می��ان نیروهای یگان امداد و 110 چنی��ن نیروهایی را چاق و بدقواره و 
نافرم باشند پیدا بکنید. شاید یک چند نفری باشند اما مطمئن باشید خیلی 
اندک هستند. چون اگر آن تلرانس وزنی را نداشته باشند صالحیت گرفتن 
ترفیع را از دست می دهند نتیجه این می شود که آقا 6 سال است که استوار 
اس��ت اما چون آمادگی جسمانی نداشته است ترفیع اش را نگه داشته  ایم تا 
خودش را به وزن مطلوب برساند. در این رابطه سختگیری های زیادی وجود 
دارد. در تیراندازی هم چند سالی است که کف نمره ای که قرار داریم نمره 

70برای ماموران ناجا و 90 برای یگان ویژه است. 
* در فیلم هایی که برای نشان دادن اقتدار پلیس ساخته می شود 
معموال تالش ها ی تربیتی سازمان زندان ها نادیده گرفته می شود مثل 
سریال "دیوار" در صورتی که بسیارند سابقه دارانی که پس از آزادی 

از زندان تحت تعالیم تربیتی سازمان زندان ها از کرده خود پشیمان 
شده اند و اکنون پاک پاک هستند و در بسیاری از موارد چه بسا به 
پلیس هم کم�ک می کنند. نیروی انتظامی چرا ازاین گونه فیلم ها و 

سریال ها به طور مشترک تولید نمی کند؟
احمدی مقدم: اتفاقا در همین سریالی که نامش را بردید یک نقش به 
یکی از همین نادمین داده شده بود که فرد مورد نظر تا آخر ماجرا با سارقین 
س��ابقه دار همکاری نکرد. ولی به هرحال پیش��نهاد خوبی اس��ت و می تواند 
س��وژه مناسبی برای کارهای آینده باش��د. در مورد این سریال جلسه ای با 
آقای سیروس مقدم کارگردان این سریال داشتیم، ما چیزی به آن ها دیکته 
نکرده بودیم فقط چندین پرونده در اختیارش گذاش��تیم، آن ها باچند نفر از 
مجرمین در زندان مصاحبه کردند که حاصلش سناریوی سریالی شد که در 

هفته ناجا مشاهده کردید.  
اگ��ر چه این را هم قبول دارم که س��ریال "خ��واب و بیدار"  تا اندازه ای  
برگرفته از کبرا 11 بود که بومی نبود و تناسبی با کشورما نداشت ولی این 

سریال براساس پرونده ها و سوابقی است که در حال حاضر موجود است.
* یادم است که یک بار از خود شما شنیدم که فرمودید در فتنه 
88 خیلی از بزرگان متزلزل ش�دند ول�ی در این حادثه هیچ مأمور 
پلیسی حتی یک سرباز از صحنه فرار نکرد. می خواستم در این باره 

با ذکر مصداق بیشتر توضیح بدهید؟
احمدی مقدم: یک واقعیت بود،  واقعیت هم نیاز به تحلیل ندارد.

* منظورتان از بزرگان چه کسانی بودند؟
احمدی مقدم: خیلی روش��ن است. آنهایی که در برخورد میانه تزلزل 
داشتند.  البته شما بهتر می دانید آن ها چه کسانی هستند چون می دانم که 
روزنامه کیهان معموال این مسائل را به صورت ریزتر تعقیب می کند متزلزلین 
را می شناسد، ساکتین را می داند که چه کسانی هستند و آن کسانی که به 
میدان نیامدند یا به موقع نیامدند همه این ها کم و بیش برای افکار عمومی 
شناخته شده است و نیازی به نام بردن بنده نیست. ولی همان طور که عرض 
ک��ردم در آن روزه��ای بحرانی در نیروی انتظامی حتی یک مأمور صحنه را 

خالی نکرد، بلکه همه پای کار بودند.
* فکر نمی کنید بهتر بود ش�ما با توجه به خس�ارت هایی که در 
این فتنه درکف خیابان ها از لحاظ جس�می و روانی و اموال عمومی 
به این مردم وارد ش�د و ش�هدایی که بسیج و مردم در این چند روز 
به انقالب و نظام هدیه کردند ، ش�کایتی علیه س�ران فتنه تنظیم و 

پی گیری می کردید؟
احمدی مق�دم: فکر می کنید برای افرادی که چنین فتنه ای را به پا 
کردند و کارهایی که کردند حصر خانگی کافی بود؟!. قطعا در هر جای دنیا 
چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند. اما 
چرا نش��د؟. طبیعی اس��ت، زیرا که ما داریم در یک نظام متصف به والیت 
فقیه و در یک حکومت اسالمی که الگویش را امیرالمؤمنین قرار داده است 
زندگ��ی می کنیم. حض��رت امیر برخوردش با طلحه و زبیر ناکث و پیمان 
شکن در جنگ جمل چگونه بود؟ حضرت امیر  دستور دادند با زبیر کاری 
نداشته  باشید بگذارید برود با اینکه از سران فتنه بود و مستوجب مرگ و 
وقتی خبر آوردند که عده ای زبیر را کشته اندحضرت ناراحت شدند و حتی 

گریه کردند.
   مصداق امروز این افراد پیمان شکن آقایان موسوی و کروبی و تعدادی 
دیگر هستند. می خواهم بگویم ما در چنین نظامی هستیم. و شما هم احتمال 
دهید که از این مالحظات نیز در کار بوده است یعنی دستگاه های ا نتظامی 
و امنیتی و قضایی به وظیفه خودشان عمل کرده اند و تشکیل پرونده داده اند 
ولی در یک مصلحت باالتری معامله طلحه و زبیر با این ها شده است.  به نظر 
من این هم جای تأمل دارد یعنی ما نباید در این طور مواقع به افراط عمل 
کنیم و مصلحت جامعه اسالمی را نادیده بگیریم شاید یک وقتی ایجاب کند 
"زبیری" را که در جنگ جمل شمشیر روی امیرالمؤمنین کشیده است آزاد 
بگذارند. قرار بود واقعا با این ها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند. 
در یک جلسه ای بعدازفتنه روز عاشورا ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد 
از کسانی که در این فتنه دخیل  هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید 
ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک 
لیست 40 نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر بامن، یعنی ایشان همان الگوی 
امیرالمومنین را در مورد این چند نفر در نظر گرفتند که البته امیدواریم قدر 

این عطوفت را بدانند و این فتنه را تبدیل به نهروان نکنند. 

 *ما اگر پلیس اقتصادی راه بیندازیم 
و از جرایم در این عرصه پیشگیری 
کنیم بهتر است یا هزاران کالهبردار 
و سکه فروش و ارز فروش و از این 
قبیل افراد را دستگیر کنیم؟ معلوم 
است که فساد را از سرچشمه مهار 

کنیم کم هزینه تر خواهد بود.

اول: فضای فرهنگی هنری کشور متاثر از فضای اقتصادی و البته سیاست زدگی 
غبارآل��ود قبل از انتخابات اس��ت؛ هم بودجه ای وجود ن��دارد و هم نهادهای 
مدعی فرهنگ برای رو کم کنی)!( اهل بی خیال شدن ریخت وپاش های همه 
س��اله شان نیس��تند و در این میان آنچه مهم نیست بودجه نم کشیده 
بیت المال اس��ت و نگاه های نگران مردم و خود شخص شخیص مظلوم 
فرهنگ! تا چند روز دیگر هم آهنگ برنامه های بهمن ماه نواخته می شود 
و برنامه ه��ا یکی پ��س از دیگری در ضعیف ترین حال��ت با ضعیف ترین 
تقدیرها و جوایز برگزار می شود و خالص! مهم برگزار شدن است و الغیر.
دوم: فضای سیاسی موجود در کشور به شدت انتخاباتی است؛ این یعنی نسل 
ما باید بیش��تر مراقب باشد کجا می رود، پای سخنرانی چه کسی می نشیند، 
برای چه کس��ی هورا می کش��د و برای چه کس��ی داد می زند و...همه چیز 
حساب ش��ده است جز حضورهای ما. دوستانی که با لبخند قیافه کودکانه ای 
می گیرند و می گویند هنوز زود اس��ت؛ دس��ت بر قضا اس��ب خ��ود را زین 
کرده اند و شب ها خواب پاستور را می بینند. چپ و راست هم ندارد همه صف 
کش��یده اند برای خدمت و تکلیف)!؟( منتها بازهم هیچ کس همراه نس��ل ما 
نیست! ضمن اینکه در این انتخابات شعار جوان گرایی هم دیگر جایی ندارد.
سوم: حوزه و دانشگاه در کشور ما دو بال تقویت نظام محسوب می شوند اما 
از ظرفیت و پتانس��یل هیچ کدام آن طور که باید بهره نگرفته ایم و گویا قرار 
هم نیس��ت بگیریم!. داستان وحدت این دو مثل اس��المی کردن دانشگاه ها 
و اف��زودن درس مع��ارف در کنار فیزیک کوانت��وم و اصول و روش تحقیق با 
حضور چند روحانی برای تدریس و برپایی نماز جماعت حل نمی شود. اصول 
مترق��ی و فوق العاده تدریس جمعی و مباحثه و اش��کال در حوزه ها باید به 
دانش��گاه بیاید. به روز ش��دن اطالعات و همگام شدن با ابزارهای روز و زبان 
نو برای تبلیغ و تبیین این  نیز باید به حوزه های ما وارد ش��ود. هر دوی این 
قشرها هم دانش جو هستند و هم طلبه. جدایی این دو از هم خیانت است به 
انقالب. هم طلبه امروز ما باید با دانش��گاه رفیق باش��د و دانشجو باید خود را 
بی نیاز از حوزه نداند. نگاه منفی به یکدیگر هم باید اصالح شود که این یکی 
کار بزرگ ترهاس��ت وگرنه باقی داستان بدون شک باید از درون انجام شود 
تا به نتیجه برس��د. دانش��جوها باید میان طلبه ها باشند و طلبه ها هم باید با 
دانشجو جماعت سروکله بزنند وگرنه نه علم آن یکی به درد کشور می خورد 
و نه دین این یکی راهی به خانه های مردم قرن بیست ویکمی خواهد داشت؛ 
دانش بدون اخالق و دین عالمانه بدون اطالعات روز ،کار آمد نیست  وحدت 
اینجا یعنی حواس��تان باشد نگاه های سخیف، حسادت ها و تعصب ها در کنار 
برنامه ریزی های دقیق بیرونی، فاصله و گسست میان دانشجو و طلبه را زیاد 
نکن��د؛ آن هم در کش��وری ک��ه در آینده نزدیک به ش��دت نیازمند طلبه و 

دانشجوی کارآزموده و کاربلد است.
چه��ارم: هر افراطی را یک تفریطی هس��ت؛ در فضای افسارگس��یخته وب، 
عقالنیت تنها کلید گذرکردن از بمباران خودی و غیرخودی اس��ت. دوستان 
خاله خرس��ی و دش��منان روباه صفت، به یک میزان ض��رر دارند،  اینترنت 
هم مثل ش��بکه های ماهواره ای اس��ت ؛ ش��ما جذب مغناطی��س جذاب آن 
می ش��وید؛ اما خروجی مهم اس��ت. امام)ره( هم بی بی س��ی گوش می کردند 
اما تصمیم گیرنده برای ایش��ان بی بی س��ی نبود...االن هم اشکالی ندارد برای 
دریافت اطالعات از ش��بکه های مختلف دریافت اطالعات داش��ته باشیم اما 
مراقب باش��یم تصمی��م نهایی را خودمان با عقل و نظر خودمان و چاش��نی 
تجرب��ه دیگران بگیریم مثل داس��تان انتخابات. فضای به هم ریخته فکری و 
تبلیغاتی محل مناسبی برای رشد شایعه و شک است و این دو تنها با آکاهی 
و رجوع به افراد قابل اعتماد، مرتفع می ش��ود. دیگرخواهی نباید به تسلط او 
بر ما منجر ش��ود؛ رصد اطالعات اش��کالی ندارد اما برداشت و تصمیم نهایی 

باید با خودمان باشد.
  محسن حدادی

صف آرایی دوست و دشمن در غبار

جواني به وقت دیروز
غالمحسین افشردی سال 1358 
ب��ا ورود ب��ه روزنام��ه جمهوری 
اس��المی در سرویس فرهنگی و 
سیاسی فعالیتش را آغاز کرد. او 
اوایل 1359 به اس��تخدام سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در آمد. 
در   همان س��ال با آغاز فعالیتش 
در اطالعات س��پاه، نام مستعار 
حسن باقری را برای خود انتخاب 
کرد، وظیفه او در اطالعات سپاه 
شناس��ایی گروهک ه��ا ب��ود. او 
ب��ا ش��روع جنگ می��ان ایران و 
ع��راق در روز اول مهرماه 1359 
به هم��راه عده ای از پاس��داران 
هنگامی ک��ه جای��گاه نیروهای 
عراق در خوزس��تان تثبیت شده 
جبهه های جنوب  راه��ی  بود، 
ش��د. س��فري که تاری��خ دفاع 
ایران را درخش��ان کرد و نشان 
زریني ش��د در تقویم پایمردي ها و 
دالوري هاي جوانان این مرز و بوم. 
28 ماه بعد بود که وقتي داشت 
در منطقه فکه از داخل سنگري، 
27 سال عمرش را تورق مي کرد و 
با دوربین شناسایی منطقه دشمن 
و ت��دارک آمادگي عملیات والفجر 
مقدماتی را مزه مزه مي کرد و اصال 
در حسرت مالقات فرماندهان با 
امام)ره( در همان س��اعات و در 
تهران نبود و داشت دست هایش 
را براي یک دی��دار دیگر پر مي 

کرد، گلوله امریکایي عراق...براي 
همیش��ه دس��تانش را پر کرد از 

عطر شهامت و شهادت. 
این کپی از کجا پیدا شد؟

یکی از ش��اخص ترین امتیازات 
روزه��ای  »آخری��ن  مس��تند 
زمس��تان« اس��تفاده از بازیگر و 
نابازیگرهایی اس��ت که بدجوری 
توی نقش های خود نشس��ته اند 
و در کن��ار تصویرب��رداری خوب 
مستند، بیننده را پرت می کنند 
به س��ی س��ال قب��ل؛ جوانی آقا 
رحیم و آقارشید و آقا محسن و 
باقی رفقای جوان جنگ دیروز...

مهدی زمین پرداز، بازیگر نقش 
ش��هید باقری اس��ت که انصافا 
خیلی خ��وب ش��خصیت او را 
از آب درآورده ب��ود، می گوید: 
من س��ال 79 ب��ا ابراهیم امینی 
مس��ئول انتخ��اب بازیگ��ر این 
پروژه هم ورودی دانشکده هنر و 
معم��اری ب��ودم و از طریق او به 
این پروژه معرفی شدم. تا پیش 
از ش��روع این س��ریال مس��تند 
ه��م هیچ  ش��ناختی از ش��هید 
باقری نداش��تم. وقتی فیلمنامه 
به دس��تم رس��ید تعجب کردم، 

وقتيشهيدزندهميشود

چون آن قدر کام��ل بود که فکر 
ک��ردم رم��ان اس��ت. واقعا روی 
فیلمنامه کار شده بود. فیلمنامه 
و هدایت محمدحسین مهدویان 
)کارگردان( کمک زیادی کرد که 

شهید باقری را بیشتر بشناسم.
ش��هید باق��ری ش��خصیتی بود 
ک��ه دوس��تان و خان��واده اش به 
اخالقیش  ویژگی ه��ای  خوب��ی 
را می ش��ناختند. ق��رار نبود من 
حسن باقری جدیدی خلق کنم. 
اول باید خودم را باور می کردم تا بتوانم 
ش��خصیت او را ایف��ا کن��م و مخاطب 
رفته رفته از طریق من با او آشنا شود. 

سختی کار بیشتر همین بود.
نشد قبل از کار خانواده 

شهید را ببینم
بازیگر نقش شهید باقری درباره 

و این برای من کمک زیادی بود.
متاسفانه نتوانستم قبل از شروع 
کار دیداری با این عزیزان داشته 
باش��م، اما وقتی کار پخش شد 
تماس های��ی از س��مت ب��رادر و 
مادرشان داش��تم که از زحمات 

بچه ها تشکر کرده بودند. 
سخت ترین بخش  کار

زمین پ��رداز می گوید: آنجایی که 
صحبت های ش��هید باقری باید با 
لب  من سینک می شد، سخت ترین 
بخ��ش کار ب��ود.  لب زده ام. ش��ما 
در کار ص��دای واقع��ی ایش��ان را 
می شنوید و من باید با تمام صدای 
او بازی می کردم. واقعا سخت بود. 
چون این آدم شناخته شده است و 
خانواده و دوستان او هستند. ضمن 
اینکه باید تالش کنی تا بازی نکنی. 
تمام صداها حقیقی و س��ر صحنه 
اس��ت و در جاهای��ی ک��ه صدای 
ایش��ان موجود نب��وده و من بازی 

گوینده  کرده ام، مخاطب ص��دای 
مت��ن را می ش��نود. هر س��کانس 
و پالن ه��م ک��ه می گرفتیم فکر 
نمی کردیم که قرار اس��ت نریشن 
روی��ش برود و همی��ن جوری لب 
بزنیم و الکی حرف بزنیم. برای من 
درآوردن شخصیت چنین شهیدی 
خیلی س��خت بود؛ از همه درباره 
او می پرس��یدم. اولین برخوردم با 
آقای رضایی بود. اولین چیزی که 
ایش��ان به من تاکید کرد این بود 
که ت��الش کن به تنهایی حس��ن 
برسی. تنهایی حس��ن مهم است. 
پن��ج تا 6 بار ای��ن موضوع را برای 
من تک��رار کردند. چند روز بعد به 
این نتیجه رسیدیم که منظور این 
نیس��ت که او در الک خودش فرو 
رفته باشد. او بسیار دل گنده بود و 
همواره هم هوای زیردستی هایش 
را بیشتر از باالدستی هایش داشت. 
او مدام متمرک��ز روی کارش بود. 

تنهایی حس��ن روی کارش بود و 
اگر در جمع هم بود، ذهنش روی 
کارش متمرک��ز بود. چیزی که در 
او برجس��ته بود، ایمان و اعتقادش 
بود. او اعتماد به نفس باال و ایمان 
قوی داش��ت. در 60 سکانسی که 
از او می بینید، متوجه می شوید که 
هیچ وق��ت در کارهایش اما و اگر 
نداشت. شاید نداشت. او می گفت 
باید بش��ود. این باید برایش خیلی 
مهم بود. او اعتماد به نفس باالیی 
داش��ت. قب��ال هم تجرب��ه نظامی 
نداش��ته و جن��گ را تجربه نکرده 
ام��ا با اعتماد به نفس باال کارش را 
انجام م��ی داد. حتی زمانی هم که 
می رود به روزنام��ه و کار می کند، 

هدف داشته است.
روی جزئیات 

کار کرده بودیم
مستند »آخرین روزهای زمستان« 
به خاط��ر کارگردانی برجس��ته و 

استفاده درس��ت از آرشیو در کنار 
س��اخت منحصر به ف��رد برهه ای 
حس��اس از تاریخ انق��الب، بدون 
تردی��د با حساس��یت و وس��واس 
بس��یاری هم��راه بوده؛ وسواس��ی 
که باعث ش��ده کار به این ش��کل 
باورپذی��ر به نظر بیاید و بیننده در 
طول تماش��ای هر قسمت دائم از 
خود و دیگران بپرسد این صحنه ها 
را س��اخته اند یا آرشیوی است؟ در 
حالی ک��ه فقط صداها آرش��یوی 
اس��ت و تصاوی��ر جلس��ات جالب 
فرماندهان جن��گ که بی ریا روی 
زمی��ن و پتوهای س��ربازی برگزار 
می ش��ده با نابازیگر و بازیگر کامال 

ساخته شده است.
محمدحس��ن مهدویان، کارگردان 
این مس��تند می گوید: وقتی کار را 

جزئیات. کمی هم پروسه البراتوار 
طوالنی شد. بافت و رنگ تصویر به 
راحتی به دس��ت نیامد و با آزمون 
و خطا به آن رس��یدیم. چهار سال 

صرف همه این مراحل شد.
او درب��اره ویژگ��ی مس��تند درام 
ی��ا زندگی نامه ه��ای مس��تند نیز 
این گونه توضی��ح می دهد: وقتی 
می گویی��م فیلم دراماتیک اس��ت 
به این معنی اس��ت ک��ه در آن به 
ش��خصیت پرداخته ش��ده است و 
پیرنگ دارد. وقتی به س��مت فیلم 
مستند می رویم می بینیم همه این 
ویژگی ها را دارد. ما در فیلم مستند 
هیچ وقت دور از درام نبودیم. تقلید 
از واقعی��ت مهم ترین کار س��ینما 
اس��ت. حاال فرق این دو چیست؟ 
سینمای مستند سرو شکلی دارد 
که از اول به مخاطب می گوید من 
واقعی هس��تم، یعنی یک تصوری 
از واقعی بودن در تماش��اگر ایجاد 
می کند، اما ساختار فیلم داستانی 
ب��ه گونه ای اس��ت ک��ه از ابتدا در 
تماشاگر این تصور را ایجاد می کند 
که این یک تخیل اس��ت و واقعی 
نیست. این دو زمانی به هم نزدیک 
می ش��وند که فیلم داستانی تالش 
می کند از ش��یوه های فیلم مستند 

تبعیت کند.
مثال سبک تصویربرداری ما دقیقا 
ش��بیه تصویربرداری زمان جنگ 
ب��ود. در فض��ای جبه��ه و جنگ 
س��ه پایه وجود نداش��ت و س��بک 
دوربین روی دس��ت الزمه کار ما 
ب��ود. در ش��یوه تصویربرداری یک 
مرز ب��رای خودمان قائ��ل بودیم، 
م��رز بین واقعی��ت و تخیل. یعنی 
اگر می خواستیم دوربین را کنترل 
کنی��م می رفتیم به س��مت   همان 
فیلم ه��ای داس��تانی تلویزی��ون و 
اگرح��رکات دوربین ش��لخته بود، 
نمی توانستیم مفهوم را به درستی 
منتقل کنیم. بنابراین چیزی بین 
این دو تکنی��ک را پیش گرفتیم. 
خیلی از نوع تصویربرداری »ش��ب 
عاش��ورایی« از مجموع��ه روای��ت 
فتح تاثیر گرفتیم. با آقایی داالیی 
تصویرب��ردار آن صحبت کردیم و 
پرس��یدیم احساس یک فیلمبردار 
زم��ان جن��گ چیس��ت و چگونه 
باید دلهره و شرایط جنگ در نوع 

تصویر برداری لحاظ شود؟
در واق��ع م��ی توان��م بگوی��م که 
دوربین در این مستند نقش راوی 

را عهده دار بوده است.
بازسازی تهران دیروز

 در امروز
»آخری��ن  مس��تند  کارگ��ردان 
روزهای زمستان« درباره بازسازی 

این مستند  لوکیشین های شهری 
نیز می گوید: یک��ی از دغدغه های 
جدی ما همین بازسازی صحنه ها 
ب��ود. پیدا ک��ردن لوکیش��ن های 
مربوط به آن زمان در تهران امروز 
که همه چیز تغییر کرده س��خت 
بود. حض��ور دکتر ش��جاعی برای 
ای��ن کار اتفاق خوبی ب��ود. او این 
فضا ه��ا را به خوبی می ش��ناخت. 
اینک��ه چطور در صحنه زندگی در 
جریان باش��د مهم تر از همه چیز 
بود. خوش��حالم که با کمک دکتر 
شجاعی و فیلمبرداری درست کار 
حس   همان س��ال ها القا شد. البته 
برای این مس��تند، خیل��ی درگیر 
اس��تفاده از آرشیو نش��دیم. برای 
بعد دادن به فضا از آرشیو استفاده 
کردی��م. تجربه جالب��ی بود که در 
بحث پش��تیبانی لجستیک کمک 
زی��ادی به ما ش��د و صدا و س��یما 

تمام قد پشت این کار ایستاد. 
می شود اگر بخواهیم

تولی��د و پخ��ش مس��تند خوش 
ساخت »آخرین روزهای زمستان« 
نشان داد اگر بخواهیم، می شود. به 
عبارتی به ج��ای تولید برنامه های 
آبک��ی تک��راری و کلیش��ه ای باید 
همی��ن فضاهای ن��و را پیدا کرد و 
یاد ش��هید عزیزی همچون س��ید 
مرتضی آوینی را زنده کرد. مطمئنا 
روایت فتح هم اگ��ر امروز قرار بود 
با همان س��بک و س��یاق دهه 70 
از تلویزیون پخش ش��ود، مخاطبی 
نداش��ت. رس��انه ملی اوال باید به 
دف��اع مقدس ب��ه مثابه ی��ک ژانر 
بی بدی��ل و پرمخاطب نگاه کند و 
ساعات مرده و بی مخاطب خود را 
برایش خرج نکند و ثانیا برای تولید 
در این حوزه هم زحمت بکش��د و 
اس��تعدادها را در یابد و هم هزینه 
و اعتبار کافی بگذارد؛ دفاع مقدس 
یعن��ی تاریخ درخش��ان یک ملت 
مظلوم و مقاوم با آدم هایی معمولی 
که در دل این هش��ت س��ال دفاع 
جانانه، اس��طوره ش��دند و حماسه 
آفریدن��د. کار کلیش��ه ای و بی مزه 
و دم دس��تی برای همان س��اعت 
12.30 ش��ب س��ریال کلیش��ه ای 
و ش��عاری هم باش��د برای س��ه بار 
تکرار آی فیلم و نه س��اعت 10 شب. 
کار حرفه ای و خوش س��اخت اما باید 
در بهترین ش��رایط عرضه شود. تجربه 
بی نظیر این جوان های عزیز نیز نباید 
به بوروکراس��ی اداری و سری دوزی 
تبدیل شود که هردو خطرناک است، 
می شود همین س��ریال هایی که بعد 
از اولی��ن کار یک کارگردان به خاطر 
توجه بی��ش از حد آبک��ی از کار در 
می اید و اصال مثل کار اول نمی شود.

حسن باقري و این چند نفر

مالقات با خالقان مستند کم نظیر »آخرین روزهاي زمستان«

ش��روع می کردم ایده آلی نداشتم، 
اما دوس��ت داشتم خیلی قابل باور 
ش��ود. برای این کار جزئیات برایم 
مهم بود. در زندگی ش��هید حسن 
باق��ری ریزه کاری زیاد بود.   نگارش 
اتفاق��ات روزان��ه توس��ط ش��هید 
باق��ری کمک زیادی ب��ه من کرد. 
مثال می دانس��تم شهید روز چندم 
فروردین س��رما خورده بود. برخی 
صحنه ها هم نیاز به تخیل داش��ت 
که باز هم سعی کردیم به جزئیات 
زندگی او دقت کنیم. ما بعد از 30 
س��ال زندگی ش��خصی را تصویر 
می کردیم که در روند جنگ بسیار 
تاثیرگ��ذار بوده و ت��ا پیش از این 
کس��ی زندگی او را واکاوی نکرده 
ب��ود. بنابرای��ن نیاز ب��ه تحقیقات 
جدی داش��تیم. ما در ساخت این 
مس��تند با دو طی��ف روبرو بودیم، 
کسانی که او را خوب می شناختند 
و دیگران��ی که چیزی از زندگی او 
نمی دانند. هر دو طیف را هم باید 

راضی نگه می داشتیم.
ماه ه��ا اس��ناد و کتاب های مربوط 
به زندگی این ش��هید را بررس��ی 
کردی��م و مدت��ی هم ب��ا نزدیکان 
شهید باقری صحبت کردیم. چند 
ماه ص��رف بازس��ازی صحنه های 
زمان حیات ش��هید ش��د، با دقت 
و وسواس��ی که الزمه ساخت این 
مس��تند بود. یعنی   همان توجه به 

شیوه کار و آشنایی با جوان اول 
روزهای س��خت حمله دش��من 
به ای��ران م��ی گوید: ش��ناخت 
ش��هید حس��ن باقری بیشتر از 
طری��ق منابع��ی ک��ه در اختیار 
من گذاشته ش��د صورت گرفت. 
یک فیلم نیم س��اعته هم از او در 
زم��ان جنگ پیدا ک��ردم که در 
آن توانس��تم از ویژگی رفتاری و 
حرکت بدنی او چیزهایی بدانم، 
اینک��ه وقتی صحب��ت می کند، 
چطور می ایس��تد یا می نش��یند. 
اتفاق خوبی که برای من در این 
کار افتاد این بود که شهید باقری 
خاطرات روزانه اش را می نوشت و 
همین نوشته ها کمک زیادی به 
ما کرد. ب��رای من بازی در نقش 
شهید باقری وقتی سخت می شد 
که باید لحظه های س��کوت او را 
ب��ازی می کردم. نمی دانس��تم او 
وقتی س��اکت اس��ت چطور نگاه 
می کن��د یا به چه فک��ر می کند. 
تمام تالشم را کردم که بازی من 

باورپذیر شود.
نکته جالب زندگی حسن باقری 
برای من این بود که ویژگی هایی 
بین من و این ش��هید مشترک 
اس��ت، مثل مح��ل زندگی. هر 
دوی ما میدان خراس��ان زندگی 
کردیم و بزرگ شدیم یا هر دو ما 
دبیرستان مروی درس خواندیم 

2ساعتگپوگفتکيهان
باسرداراحمدیمقدم

فرمانده نیروی انتظامی: سران فتنه مراقب باشند جمل را به نهروان تبدیل نکنند

در وزارت کشور و ریاست محترم جمهوری و جاهای دیگر ارسال کرده ایم و 
می کنیم. اشکاالت را گوشزد می کنیم. بعضی وقت ها وضعیت آن قدر ناجور 
می شود که ناچار می شویم یک نمایشگاهی را که وابسته به دستگاهی است 
ببندیم و بس��ته ایم. ی��ک جاهایی هم ناچارمان کرده ان��د که برخورد کنیم 
وکرده ایم. بنابراین برخی دس��تگاه ها نه تنها به وظایف ذاتی خودشان عمل 
نمی کنند بلکه به این شکل در هنجارشکنی ها مشارکت می کنند ما هم وقتی 
م��ی بینیم متولیان امور به وظایف خودش��ان عمل نمی کنند، به ناچار وارد 

میدان می شویم تا قبح منکر در جامعه به طور کلی از بین نرود. 
* نیروی انتظامی تا به حال چند شهید داده است؟

احمدی مقدم: فکر کنم از اول انقالب تا االن حدود 13 هزار شهید. 
* در جریان فتنه چند شهید و مجروح داشتید؟

احمدی مقدم: شهید نه خیر ولی مجروح حدود 500 نفر. 
* شهدای بسیج در این فتنه چند نفر بودند؟

احمدی مقدم: فکر می کنم در این ماجرا در کل 33 نفر جان خودشان 
را ازدست دادند که حدودا نیمی از آن ها شهید هستند. 

* پلیس بین الملل)اینترپل( تا چه  اندازه با شما همکاری می کند؟
احمدی مقدم: پلیس بین الملل یک رابط است و به نوعی نقش سازمان 


