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 .Iran's M آئينۀ ايران

  
 بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ اکتوبر ٠۵
  چرا حکومت اسالمی،

 ! از سينمای زيرزمينی ايران وحشت دارد؟
   

 چ مستند، نخست با اولين تظاھرات ھشت مارفلمن اي. ، نام دارد»نسل عصيان« مستند مسلم منصوری، فلمتازه ترين 

 که نخستين اجالس ئی آغاز می گردد؛ سپس دوربين به لندن، جا١٣۵٨زنان ايران، در روز جھانی زن در سال 

و با قدرت خانواده کارزار ايران تريبونال در آن جا برگزار شد، می رود و سخنان دلخراش و خزن انگيز، اما محکم 

 . ان و يا جان بدربردگان از کشتارھای حکومت اسالمی در زندان ھا ضبط می کندگھای جان باخت

 در لندن و الھه تشکيل شد، دادگاه ٢٠١٢بر سال و و اکتجون کارزار ايران تريبونال، که در ماه ھای ۀدر دو جلس

پس از . ر داد شاھد عينی از طيف گسترده ای از گرايشات مختلف سياسی را مورد بررسی قرا١٠٠گواھی حدود 

  .برگزار شد لنداھ ، دومين جلسه شنود در کاخ صلح الھه در٢٠١٢ جوالی شنود بازماندگان در لندن در ۀنخستين جلس

. ميزبان بازماندگان اعدام ھای دھه شصت در ايران بود الھه ، کاخ صلح در٢٠١٢بر و اکت٢٧ و ٢۶، ٢۵در روزھای 

ھدف، تحت پيگرد قرار . است تشکيل شده » ايران تريبونال کارزار«اين کارزار جھانی، از سوی يک نھاد مستقل به نام 

شماری از خانواده ھای اعدام شدگان در زندان ھای . دادن عامالن کشتار گسترده زندانيان سياسی در ايران است

  . ن و فعاالن جھانی حقوق بشر با اين نھاد ھمکاری دارندحکومت اسالمی، زندانيان سياسی سابق، وکيال

 شصت که در محل دفتر مرکزی سازمان عفو بين ۀ اول دادگاه رسيدگی به اعدام ھای دھۀ مرحلۀ ھای پنج روزجلسهدر 

ود را در  تن از شاھدان و بستگان اعدام شدگان به روايت رويدادھا پرداختند و مستندات خ٨٠الملل در لندن برگزار شد،  

  .اختيار کميسيون حقيقت ياب قرار دادند

 در اين دو دادگاه شرکت داشتم کم تر کسی می توانست با شنيدن سخنان شاھدين، جلو سرازير شدن اشک من که شخصاً 

 شصت، ۀن به ويژه در دھارشتارھا و جنايات حکومت اسالمی اي کۀدر حالی که ما بارھا دربار. چشمھايش را بگيرد

يکی از شواھد ھولناک ارائه شده در دادگاه، روايت مادر . خن گفته ايم، نوشته ايم، خوانده ايم و شنيده ايمبارھا س

وی، توضيح داد که .  خود را در اين اعدام ھا از دست داده استۀعصمت وطن پرست بود که چندين عضو خانواد

ھرش پيش از به دار آويخته شدن به ھمراه يک شاھد ديگر، گواھی داد که شو. چگونه خواھرش به دار آويخته شد

در روايت دردناک . زد ای بود که مادرش را صدا می  گروھی از زندانيان، در حال دلداری دادن به پسر چھارده ساله 

ديگری، مادری با در دست داشتن عکس چھار فرزندش که ھمگی اعدام شده بودند به جايگاه شھود آمد و در حالی که 

  . کرد، اشک از صورتش می چکيد ھا را بازگو می  بار آن داستان اندوه
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ملکه مصطفی سلطانی، در بخشی از سخنانش در دادگاه الھه، به اعدام چھار تن از برادرانش به دست جانيان حکومت 

اسالمی اشاره کرد و گفت، امين يک روز بعد از فرمان جھاد خمينی به کردستان، در حال خروج از شھر، به ھمراە 

 در ١٣٥٨ ]سنبله[ شھريور٣برادر ديگرم حسين مصطفی سلطانی دستگير شد و ھمراه ھفت مبارز ديگر در روز 

وی در ادامه گفت، حکومت .  روز بعد از دستگيری شان تيرباران شدند٥پادگان مريوان بدون وکيل و دادگاھی و تنھا 

  . نفر ديگر در تبريز اعدام کرد٩ ھمراە ١٣٦٠ ]سرطان[اسالمی دو برادر ديگرم، ماجد و امجد را در ھشتم تير

 تأثيراو، . ملکه، گفت، برادرم کاک فواد، از مدافعان مبارزات اجتماعی بود و از رھبران و تشکيل دھندگان کومه له بود

کاک فواد، در درگيری با نيروھای آدم کش حکومت اسالمی، . زيادی بر خانواده و مادر و پدرم و مردم کردستان داشت

 .ان باختج

 به ترتيب، اين نخستين .سرانجام قضات اين دادگاه، کليت حکومت اسالمی ايران را به جنايت عليه بشريت متھم کردند

بار است که حکومت اسالمی، در يک دادگاه بی طرف و به اتفاق آرای قضات مستقل آن، به جنايت عليه بشريت 

  .محکوم شده است

اما ھنوز ھم ھيچ .  ھا نفر در ايران و سراسر جھان رسيد ترده بود و به گوش ميليونپوشش رسانه ای اين دادگاه ھا، گس

 .کشور جھان، اين جنايت حکومت اسالمی عليه بشريت را محکوم نکرده است

 به ٨٨لمان پای صحبت ھای جوانانی می نشيند که پس از وقايع سال ا و يدن در سوفلم مسلم منصوری، در اين نھايتاً 

 فلمدر اين .  کشور را ترک کرده اند تقلب در نمايش انتخابات رياست جمھوری، اجباراً ۀاض ميليونی به بھاندنبال اعتر

  . گو می پردازد و  به برلين رسيده اند به گفتئیپناه جويانی که پس از کيلومترھا راه پيمابا مستند، 

 مبارزات سياسی، اجتماعی و فرھنگی حضور ، درباره نسل جوان امروز ايران است که درفلماما بخش عمده و اساسی 

جوانانی که نه از سر ياس و نااميدی، بلکه برعکس با شور و . فعالی داشتند و اکنون در خارج کشور به سر می برند

 وضعيت موجود تغييرشوق از مبارزات خود و سرکوب ھای حکومت اسالمی سخن می گويند و با اراده ای محکم به 

  .رنددر ايران، باور دا

مسلم منصوری، بنيان گذار سينمای زيرزمينی ايران و يکی از سينماگران مردمی و مخالف کليت حکومت اسالمی و 

کارھا و فعاليت ھای ھنری وی، به لحاظ . به طور کلی سياست ھای سيستم سرمايه داری ستم گر و استثمارگر است

م و ھمکارانش، ھر از چند گاھی با کمپين ھای ارتجاعی از اين رو، مسل. فرھنگی، اجتماعی و سياسی ماندگار ھستند

  .و تھمت و افترا رسانه ھا حکومت اسالمی قرار می گيرند

بی ترديد، آن بخش از فعاليت ھای ھنری، فرھنگی، اجتماعی و سياسی که به شکل علنی در جامعه ايران جريان دارد 

به خودسانسوری نيز روی می آورند که بدترين نوع سانسور ھم قابل کنترل ھستند و ھم فعالين اين عرصه ھا، اجبارا 

  .است

اما آن بخش از فعاليت ھای سياسی، اجتماعی، فرھنگی و ھنری که زيرزمينی است و به دور از چشم سرکوبگران و 

 از اين رو،. سانسورچيان در جامعه اشاعه پيدا می کنند برای قداره بندان حکومت اسالمی، بسيار خطرناک ھستند

سران و مقامات حکومت اسالمی، از سينمای زيرزمينی و موزيک زيرزمينی و فعاليت ھای سياسی زيرزمينی بيش از 

به اين دليل، عليه قعالين اين عرصه، ھمواره پرونده سازی می کنند و حتا خانواده ھايشان را در . حد وحشت دارند

  . دھندايران، تھديد کرده و به عناوين مختلف تحت فشار قرار می

با درج خبری تحت ،  از شبکه ھای اجتماعی حکومت اسالمی در داخل کشور روز سوم خرداد ماه سال جاری، برخی

، »١٣٩٢ احتمالی در جريان انتخابات سال ۀآماده باش سينمای زيرزمينی ايران برای ثبت تصاويری از فتن«عنوان 

 جامعه، به خصوص سينمای زيرزمينی ايران، که راديکال تالش کردند افکار عمومی جامعه ايران را از واقعيت ھای
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با پخش خبری جعلی، ضربه ترين، پيشروترين، انسانی ترين، با فرھنگ ترين و موثرترين بخش سينمای ايران است 

ای به سينمای زيرزمينی ايران و ھم چنين ھنرمندان در تبعيد مانند ليال قبادی، بصير نصيبی، جواد دادستان و مسلم 

  .نصوری بزنندم

انجمن ھنر در «و » سينمای زيرزمينی«اين شبکه ھای خبری حکومت اسالمی، مدعی شدند که دست اندرکاران 

خبری . نده ادر پاريس، يک جلسه مشورتی برای ثبت تصاوير درگيری ھای احتمالی در انتخابات برگزار کرد» تبعيد

  .که به کلی جعلی و به دور از واقعيت بود

 کانون حمايت از سينمای زيرزمينی ايران، طی بيانيه ای اين خبر را تکذيب و ھدف از پخش آن را افشا ھمان موقع،

تحت عنوان خبری را  بار ديگر سايت بولتن نيوز وابسته به حکومت اسالمی، ،بعد از انتخابات  يک ھفته.کرد

اين سايت در . درج کرد »سينمای زيرزمينی جاسوسی دستور اختفا و خروج فوری از کشور به عوامل «

   »...ماند برنامه شبکه جاسوسی سينمای زيرزمينی ناتمام با افشای به ھنگام،«: خبر سازی ھا، نوشت اين ادامه

اسالمی ھفته نامه  موتلفه ھا و سايت ھای حکومت اسالمی ھم چون ھفته نامه ھيات اين خبر جعلی را نيز خبرگزاری 

 الين، ندای انقالب، کلمه، منتخب نيوز،  آن  خبر، جوان امروز، پايگاه خبری قدس نيوز، شھر شما، جم نيوز، فارسی

خبرگزاری گلچين سياسی، پايگاه خبری انتخاب، پايگاه خبری و تحليلی موج چھارم، افکار نيوز، جھان نيوز، رجا 

خبرنگاران آزاد ايران،   ینيوز، خبرگزاری مھر، نسل بيدار، کاووش پرس، پايگاه اطالع رسانی يالثارات، خبرگزار

ابعاد و گستردگی اين حجم تبليغات به سادگی حاکی از آن است که وزارت . انتشار دادند ...پارس نيوز و  سير نيوز،

اطالعات حکومت اسالمی، يک کمپين وسيع تبليغاتی عليه سينمای زيرزمينی ايران راه انداخته بود تا کسی جرات 

  . بگيردفلمشده شان عکس و » مھندسی«رابطه با مضحکه انتخابات نکند از اعتراضات احتمالی در 

 مستند ساز فعال ١١ به حساب دالر ھزار ۵۵کانون حمايت از سينمای زيرزمينی با ارسال  «: نويسد جم نيوز، می 

زم به ذکر ال.  تھيه کنندفلم کنند   می نارضايتی  که از شرايط اقتصادی ايران ابراز خود از آنان خواسته است کسانی

 کانون حمايت از سينمای زيرزمينی ايران به   مالی حامی دو امريکا و صدای  سی.بی.  بی١٣٨٨است که در فتنه 

  »...اند  بودهامريکامقيم   سازفلم سرپرستی مسلم منصوری

پيشنھاد  در راستای براندازی نرم با ئیشبکه جاسوسی سينمای زيرزمينی به قصد سياه نما«: پارس نيوز، نوشته 

 در ٢٠٠۴ ھای فرھنگی و ھنری در سال  مسلم منصوری و حمايت سرويس ھای جاسوسی غربی در لباس جشنواره

  »… آغاز به کار نمودامريکا

 زيرزمينی که فلمدر حاشيه اکران چند «: ھفته نامه ھيات موتلفه اسالمی، عليه مسلم منصوری چنين نوشته است

نادا فرستاده شده بود تعدادی از مستند سازان غربی که مسائل و تحوالت ايران را اخيرا از ايران برای نمايش به کا

و نشان دادن چھره عبوس و  ئینما  که قصد سياه ھای ايرانی و خارجی  از نمايندگان رسانه پيگيری می کردند و برخی

 سرپرست سينمای زيرزمينی ساز فراری و خشن از جامعه ايران دارند در مالقات دو ساعته با مسلم منصوری مستند

ايران داشتند از وی درخواست کردند تا با کمک ھمکاران زيرزمينی خود در ايران به تصويرسازی از مشکالت و 

 سازان زيرزمينی در فلم ھای پيش روی   مردم بپردازند در ادامه مسلم منصوری ضمن بر شمردن سختی نارضايتی

ھای آنان در صورت بروز مشکالت   سازان زيرزمينی و خانوادهفلم به  نه ای و ياری رسا ايران خواستار حمايت مالی

  »…برای آنان شد

اين گونه خبرھای کذب و دروغين توسط خبرپراکنی ھای حکومت اسالمی، تازگی ندارد اما به معنای واقعی  پخش

  .  نمايش می گذاردوحشت آن ھا را از رشد و گسترش روی آوری جوانان به سينما و موزيک زيرزمينی به به
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البته اين نخستين بار نيست که شبکه ھای خبری حکومت اسالمی، چنين اراجيف غيرواقعی را به سينمای زيرزمينی و 

 وزارت ارشاد، فرمانده نيروی ئیپيش از اين ھم معاون سينما. چھره ھای شناخته شده اين عرصه انتشار می دھند

اين نوع موضع گيری ھای قداره بندان و . ه بودندی موضع گيری کرد، نسبت به سينمای زيرزمين...انتظامی و

 ای وحشت و نگرانی آن ھا را از گرايش گسترده جوانان به ھنر مسأله قبل از ھر چماقداران حکومت اسالمی،

  . زيرزمينی به نمايش می گذارد

سوی ديگر با ھدف خدشه دار دستگاه ھای خبرپراکنی حکومت اسالمی، از يک سو با ھدف ترساندن جوانان و از 

کردن چھره ھای سرشناس سينمای زيرزمينی ايران در داخل و خارج کشور، تالش کردند آن ھا را به رسانه ھای 

  !تالشی به غايت ارتجاعی و ترور شخصيت و در عين حال پوچ و بی معنی و بی اثر. محافل امپرياليستی وصل کنند

ن و ھم چنين ھنرمندان در تبعيد مانند ليال قبادی، مسلم منصوری، بصير دست اندرکاران سينمای زيرزمينی ايرا

، به يمن حضور فعال سال ھای طوالنی در عرصه مبارزه آزادی خواھانه شان در سنگر ...نصيبی، جواد دادستان و

 چرنديات آن قدر شناخته شده ھستند که اينعليه کليت حکومت ارتجاعی و آزادی ستيز و زن ستيز اسالمی، » ھنر«

چرا که محافل راست، ھمواره به دنبال آن . ی در جايگاه اجتماعی آن ھا نداردتأثيرشبکه ھای خبری حکومت اسالمی، 

ھا دويده اند و حاضر بودند و ھنوز ھم حاضرند کلی امکانات مادی و معنوی و تبليغی در اختيار آن ھا قرار دھند تا با 

آن ھا، فعاليت ھای خود را . انه به ھمه اين امکانات و دعوت ھا نه بزرگی گفته انداما آن ھا، آگاھ. آن ھا ھمکاری کنند

بنابراين، . با مشکالت زياد به ويژه در عرصه اقتصادی در عين حال با پشتکاری و حمايت ھای مردمی پيش می برند

مندان در جامعه داخل و خارج ی در کاھش محبوبيت اين ھنرتأثيرچنين تبليغات مسموم کننده حکومت اسالمی، کم ترين 

  .کشور ندارد

و با » مسلم منصوری«سينمای زيرزمينی ايران، با تالش ھای پيگير سينماگر و مستدساز متعھد و مبارز و مستقل 

ھمکاری تعدادی از ھنرمندان در تبعيد و داخل کشور، فعاليت ھای خود را در داخل ايران آغاز کرد و طولی نکشيد که 

 به عنوان سينمای زيرزمينی، سينمای زيرزمينی را لوث ئی ھافلم، تالش کرد با بدل سازی و با نمايش حکومت اسالمی

اما اين ترفندھای حکومت اسالمی، تاکنون نه تنھا موثر واقع نشده، بلکه ھر بار تالش . و در افکار عمومی مخدوش کند

چرا که آن ھا، به . ينی و فعالين آن تمام شده استھای حکومت اسالمی به خصوص در رسانه ھا، به نفع سينمای زيرزم

اما اين تبليغات منفی رسانه ھای حکومت . آن سطح گسترده به رسانه ھای داخل کشور و خارج کشور دسترسی ندارند

به ويژه جوانانی که به سينما و يا موزيک زيرزمينی در داخل . اسالمی، به نوعی تبليغ سينمای زيرزمينی ايران است

ر روی آورده اند به خوبی اين ترفندھای حکومت اسالمی را می شناسند و از ھنرمندان محبوب شان حمايت می کشو

  .کنند

ھای سياه سانسور و سرکوب، گروھی از ھنرمندان معترض در داخل کشور و در تبعيد و سينمای   اين سال  در طی

  . حاکمان بر ايران ايستاده اندیئ و سينما  ھای فرھنگی زيرزمينی به طور پيگير مقابل دستگاه

ر و به مدت يدش دستگي به جرم عقا١٣۵٩وی، در سال . است» سنگ سر« در ١٣۴٢مسلم منصوری، متولد سال 

ل پرداخت و يمسلم، بعد از آزادی از زندان، به ادامه تحص.  سالگی زندانی بود١٩ سالگی تا ١٧دو سال، يعنی از 

  .کرد» اتينما و ادبيس«ز تحت عنوان يوی، كتابی ن.  آغاز كرد١٣٧٠ن از سال راي ائینمايتش را در مجالت سيفعال

، در پوشش فعاليت ھای رسانه ای، مخفيانه و به دور از کنترل حکومت، ١٣٧٧ تا ١٣٧٣مسلم، در فاصله سال ھای 

  . ران شديت زندگی مردم اي مستند در ارتباط با وضعفلمموفق به ساخت چندين 

  : صوری، عبارتند از شناسی مسلم منفلم
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نما يان، فردی است كه ھمواره به ھنر سين سبزيحس. ان استين سبزيــ كلوز آپ، النگ شات؛ درباره زندگی حس١

نما ي و سفلمدن به آمال و اھداف خود در رابطه با ھنر يت بخشي ھمه زندگی اش را وقف واقع ده و در واقعيعشق ورز

نما به اھداف يافت تا در عرصه سين فرصت را نيران ھرگز اي موجود در اطين وجود، در شرايولی با ا. كرده است

  .دا كنديواقعی خود دست پ

 فلم. شاعر آزادی ساخته شده است» احمد شاملو«اد ي در رابطه با زندگی زنده فلمن ي شاملو شاعر آزادی؛ اـ ـ٢

ات ھاروارد و ھم يورك، دانشكده ادبيويانه دانشگاه نين بخش مطالعات خاورمي تحس ، مورد»شاملو شاعر آزادی«

  .كا، قرار گرفته استيا در آمريفرنين دانشگاه بركلی كاليچن

ك يران كه به ساخت يلی متری در اي سازی ھشت مفلمك گروه ي.  سازی استفلمك گروه يداستان محاكمه : ــ محاكمه٣

ن يند و حکومت اسالمی، تحت قوان كوتاه، بدون بدون صدور مجوز رسمی از وزارت ارشاد اسالمی، دست زدفلم

  . ، محاكمه، محكوم و روانه زندان کردفلمسانسور آن ھا را به خاطر ساخت بدون مجوز 

زه يافت جايورك، موفق به دريويدر ن» كايوال تربيفست«به نام » رويرابرت دن «فلموال معروف ي محاكمه، در فستفلم

قرار » كل موريما «ئیكاي ساز معروف آمرفلمن ين مورد تحسي، ھم چنفلمن يا. ن جشنواره شدي ھای مستند در افلماول 

ش، يكاگو، اتري در شفلمعالوه بر آن، از طرف جشنواره ھای . ون سوئد پخش شده استيزيك تلويگرفته و از كانال 

   .ش شده استيك، فرانسه و مونترال دعوت به نمايونان، سوئد، كره جنوبی، مكزيدانمارك، ھلند، 

 به مصاحبه با زنان و دختران تن فلمن يا. ران استيدر ا» تن فروش«ت زندگی زنان يبشته؛ درباره وضع گورن-۴

ن زنان ين كه چگونه به تن فروشی كشانده شده اند می پرسد؛ ايفروش پرداخته و از آن ھا در مورد زندگی شان و ا

ن مادران، فرزندان، مادران يا.  پرداخته اندت زندگی دردناک خوديح وضعيدر مقابل دوربين با شجاعت تمام، به تشر

مجرد، دانش آموزان دختر، زنان ھمسردار، در مقابل دوربين مسلم منصوری می گويند كه چگونه برای امرار معاش 

ا داروی مادر بيمارشان مجبورند يل فرزندان شان و يه غذا و پول تحصيو از درد بی پولی و فقر و بی كاری برای تھ

ن درماندگان بشوند و ھر خطری را به جان بخرند تا يداران جان و احساس اين خريابان ھا قدم زده و سوار ماشيدر خ

  . از اين راه، قادر به تامين زندگی خود و خانواده شان باشند

:  كهكی از مصاحبه ھا، زنی می گويد كه برای گرفتن حضانت بچه اش به نزد قاضی رفته و با التماس به او گفتهيدر 

و قاضی به » .ز در خونه ات ھستم، من كلفتی خونه ات را می كنم، ولی حضانت بچه ام را بھم بدهيحاج آقا من كن«

  ... می خواھم و» خانم«ز نمی خواھم، ي كلفت و كن من: ديوی رو كرده با خنده می گو

، به زندگی زنان فلمن يا. استا؛ درباره زندگی جنگ زدگان، جنگ خانمانسوز ھشت ساله ايران و عراق يــ اتوپ۵

خانواده . ران و عراق می پردازديان جنگ ايجنگ زده در تھران و معضالت زندگی آنان بعد از گذشت سال ھا از پا

 كه از شھرھای جنوب كشور به ھنگام جنگ با عراق به تھران و حومه آمده و در ساختمان ھای نيمه تمام و ئیھا

ن ي، به مصاحبه با افلمن يا. خ، حکومت اسالمی، ھيچ کمکی به آن ھا نکرده استين تاريمخروبه زندگی می کنند و تا ا

ت و آزارشان توسط پاسداران حکومت اسالمی، يط زندگی آن ھا، درد و رنج شان، اذيخانواده ھا پرداخته و شرا

  .ره پرداخته استيان جنگ و غيان سال در پايت شان پس از گذشت ساليدگی نكردن به وضعيرس

ه ای و به اصطالح ي از آن ھا به عنوان افراد حاشفلمك ياھی لشكر؛ در مورد افرادی است كه در ساخت ي س-۶

  .استفاده می شود» اھی لشكريس «ئیسينما

  .ه شده استيران تھيد و فروش كودكان در اي بچه برای فروش؛ درباره تجارت و خر-٧

 است كه در زندان ھای مخوف حکومت اسالمی، محبوس بوده اند اسیيان سيد در خانه؛ درباره خاطرات زنداني تبع-٨

   .ران زندگی می كننديو ھم چنان در ا
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  .س ساخته استي در پار١٣٧۶زالو؛ در سال ي د-٩

  . در حال ساخت می باشدفلماين .  نگاھی به آثار و زندگی صادق ھدايت- ١٠

 خود را فلمدر خارج نيز چند . ندگی سياسی گرفت رفت و در آن جا، پناھامريکا به ١٩٩٩سرانجام مسلم، در سال 

 نامه ای را نيز با ھمکاری فلم نامه نوشت فلمچند . چند موزيک ويديو و کار کوتاه مستند ساخت. اديت و پخش کرد

مھم تر از ھمه، بيش ترين دغدغه وی در . زنده ياد احمد محمود تھيه کرده بود به نام دوران سپری نشده، منتشر کرد

  .د، ادامه کاری سينمای زيرزمينی ايران است که تا حدودی در اين راه موفق بوده استتبعي

 نامه زندگی خمينی، مروری است به وقايع ايران فلم.  نامه ای درباره طاھره قرةالعين، مزدک و خمينی نوشته استفلم

راتژی مشخصی داشته و محدوده چگونه خمينی از ابتدا است«از انقالب مشروطه تاکنون و به گفته مسلم، اين که 

 که به نفع توده محروم سر ئیو اين که چگونه با وجود شعارھا. حرکتی خود را در چھارچوب ايران نمی ديده است

می داد، در عمل بيش ترين گلوله خود را به سمت مردم فقير شليک کرده و از موضع رھبر انقالب، خواسته ھای 

  …»مردم را سر بريده است

، بر اساس زندگی مردم فقيری است که در يک مجتمع مسکونی در لس »آخرين شھر دنيا« نامه ای به نام مفلمسلم، 

بدون آن که زبان ھم را . اين آدم ھا از مليت ھای مختلفی ھستند و زبان يکديگر را نمی دانند. آنجلس زندگی می کنند

  .بدانند با ھم مراوده دارند

 به ئی ساخته بود در بسياری از فستيوال ھای سينما١٩٩٦در » کلوزآپ النگ شات« خود را به نام فلممسلم، اولين 

.  را به خود اختصاص دادئیدر فستيوال تورين ايتاليا، جايزه فدراسيون بين المللی منتقدان سينما. نمايش گذاشته شد

 رتردام ھلند مورد تقدير قرار ،رانسه رئال ف،در فستيوال برلين.  را از آن خود کردفلمدر ليسبون پرتقال، جايزه بھترين 

  .  سازانی چون برناردو برتولوچی، در باره آن سخن گفتندفلم. گرفت

 ٩٧سال .  کانادا و اروپا به نمايش درآمد،امريکا، در مجامع ادبی و دانشگاھی »شاملو شاعر آزادی« وی، فلمدومين 

  · را ساخت» ديزالو« کوتاه فلمدر پاريس 

 ، اروپائی در فستيوال ھای سينما٢٠٠٤ و ٢٠٠٣، در طی سال ھای »محاکمه«و » اتوپيا«، »تهگور نبش« ھای فلم

  · و در مجامع ھنری و دانشگاھی کشورھای مختلف به نمايش در آمدندامريکا کانادا و ، آسيا،ی التينامريکا

 Movie Eye« ھای مستند و در فستيوال فلم، در فستيوال نيويورک در بخش »Tribeca «- محاکمه فلم

kinogloz« را دريافت نمود و مورد ستايش مايکل مور، فلم ھای بين المللی جايزه بھترين فلم، در روسيه در بخش 

  . قرار گرفتامريکائیمستندساز معروف 

شاملو، شاعر  از زنده ياد احمد ھنرمندانه و کاوشگرانه منصوری مسلم که است یفلم دومين عنوان ،»آخر کالم «فلم

، زندگی احمد شاملو و ھمسرش آيدا سرکيسيان در سال ھای آخر زندگی اين شاعر، فلم در اين .ساخته است آزادی

ھمراه با ديدگاه ھای شاعران و نويسندگان برجسته ايران درباره احمد شاملو، از جمله محمود دولت آبادی، محمد 

 .ئی و ناصر تقوائیقاضی، جواد مجابی، بھرام بيضا

 را فلماولين .  من درباره ی شاملوستفلماين دومين «:  را چنين توصيف کرده استفلم اين ئیتگومسلم، در يک گف

می خواستم به سھم خودم دين .  ھم تازه اديت شدهفلماديت کرديم و اين » شاملو شاعر آزادی«سيزده سال پيش با نام 

 مردم از اين وضعيت ستم ئیش شان در بستر رھا که تمام آثار و تالئی ادا کنم؛ انسان ھائیخود را به چنين انسان ھا

از اين زاويه . بار بوده و زندگی شاملو و اشعار و آثارش ھميشه اعتراضی بر بند و ستمی ست که بر انسان می رود

   ». مثل شاملو در ھر حيطه ای که در اين جھت کار می کنند، ارزشمندندئینويسنده ھا و انسان ھا
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 فعاليت ھای گوناگون ابعاد اول، فلم در .است »آزادی شاعر شاملو «فلم دوم قسمت »آخر کالم« فلمبه گفته مسلم، 

 آثار خصوص در سينما و ادبيات اندرکاران از دست تعدادی با ،فلم آن در مسلم .گيرد قرار بررسی و بحث مورد شاملو

 تاکيد اشعارش و سخنان و فلم در لوشام خود حضور به ، بيش تر»آخر کالم« دوم فلم در اما .کرده است گفتگو شاملو

  .انسان را ارائه کرده است و زندگی به شاعر نگاه و پرداخته

 از زنده ياد احمد شاملو تھيه کرده فلم ساعت ١٢ حدود ١٣٧٨ تا ١٣٧٦ ھای مسلم منصوری، در مقاطع مختلف سال

  .وين يافت و نمايش داده شد، تد»شاملو شاعر آزادی« ھا پيش از اين، به نام فلماست که بخشی از اين 

 انسان و مسألهش به زندگی اجتماعی و دغدغه ھای اکثريت مردم و به امر و ي ھافلمبه اين ترتيب، مسلم در تمامی 

ران يگر مردم اي و مشكل دمسألهت و صدھا يمسايل پيرامونی انسان ھم چون دردھا و رنج ھا، فقر و بی كاری، عدم امن

 ئیتناق حکومتی را به چالش می کشد و به چگونگی برون رفت از وضعيت موجود، روشناسانسور و اخ. می پردازد

  .می بخشد

 ھا در فستيوال ھا و مجامع ھنری، سبب شد تا سينمای زيرزمينی ايران، در مقابل سينمای رسمی فلمنمايش اين 

  . قرار گرفتئیحکومتی اسالمی، مورد توجه و بحث رسانه ھا و مجامع سينما

ران به تصوير ينی، زندگی واقعی مردم ايرزمينمای زيس.  زير زمينی، راديکال، پيشرو و تجربی و آگاه گر استسينمای

  .نمای رسمی حکومت اسالمی، می کوشد آن را مخفی کنديمی کشد، در حالی که بر عکس، س

 ھای ممنوعه دست به دست لمفزيرا کپی . نی در ايران، گاھا گسترده تر از پخش قانونی استيرزميميدان مانور آثار ز

  .ک روال توزيع مردمی آثار فرھنگی، سياسی و ھنری در جوامع اختناق زده استين يدر جامعه می چرخد و ا

 Beat( بود که از دل جنبشی اجتماعی به نام نسل بيت ئی، جنبشی سينما )Underground film(سينمای زيرزمينی 

Generation ( بش که نخستين بار در نيويورک و سان فرانسيسکو پا گرفته بود را نخستين اين جن.  پديد آمدامريکادر

کسانی . بار بنا به روايتی مانی فربر و بنا به روايتی ديگر استن وندربيک به نام جنبش سينمای زيرزمينی ناميده اند

 سازان اين جنبش، فلم. تند پيوسامريکاچون اندی وارھول، استن براکيج و کنت انگر بعدھا به جنبش سينمای زيرزمينی 

 به شدت شورشی و عصيانگر پديد ئی تا آن زمان را نقض کردند و سينماامريکابسياری از قراردادھای سينمای رسمی 

  . آوردند

 ھای سينمای زيرزمينی يا موضوعاتی چون وضعيت سياھان، ھم جنس خواھان و اقليت ھای اجتماعی را در  فلم«

 که به شکلی متداول به معنا و ئی ھا فرم.  ھای تازه روی آوردند ا به شکلی افراطی به فرمکانون خود قرار دادند و ي

  )پديا، دانشنامه آزاد ويکی(» .داد  مشخص ارجاع نمی ئیمحتوا

سينما در اصل واژه ای است يونانی به معنای حرکت، اما در اصطالح، سينما، ھنر و فنی است که به کمک يک سری 

سينما آخرين ھنر و به عبارت ديگر . يامی را به مخاطب خود که ھمان تماشا گر است منتقل می کندتصاوير متحرک، پ

در اين ميان، . تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، معماری، موسيقی و رقص شش ھنر ديگر عبارتند از . ھفتمين ھنر است

در .  ببخشدءگونه ای توانسته آن ھا را اعتال قرار داده و به تأثيرسينما تنھا ھنری است که شش ھنر ديگر را نيز تحت 

 برداری پيدا فلملمان انواع مختلف دوربين ھای ا، انگلستان، فرانسه و امريکاتقريبا به طور ھم زمان در  ١٨٩۵ سال

طی چند دھه، سينما در سراسر جھان گسترش يافت، تکنولوژی پيچيده ای را به تکامل رساند و به صنعت مھمی . شدند

  .شدتبديل 

 ھجری خورشيدی توسط مظفرالدين شاه سر آغازی ١٢٧٩به ايران، در سال » سينماتوگراف«ورود نخستين دستگاه 

 سال پس از اختراع جھانی آن ۵ (١٢٧٩نخستين سالن سينمای ايران در سال . آيد برای سينمای ايران به حساب می 

 ھا در شھر تبريز تاسيس شده بود، آغاز به کار کرد؛ اما که توسط کاتوليک» سينما سولی«با نام ) توسط برادران لومير
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 ايرانی ساخته نشد و اندک فلم ھيچ ١٣٠٨تا سال .  تعطيل شد١٢٩۵ ھای جديد، در سال  فلمبه دليل عدم دسترسی به 

 بلند مفلنخستين . پرداختند  ھای غربی که در مواردی زير نويس فارسی داشتند می  فلمسينماھای تاسيس شده به نمايش 

 برداری خان بابا معتضدی شاخته فلم توسط آوانس اوگانيانس، با ١٣٠٨در سال » آبی و رابی« ايران به نام ئیسينما

  . شد

. در بمبئی ساخته شد» عبدالحسين سپنتا«توسط » دختر لر« ناطق ايرانی به نام فلم خورشيدی اولين ١٣١٧در سال 

ھای   فعاليت ١٣٢٢در سال ھای بعد از .  ايرانی ديگر را فراھم کردفلمچند  شد، مقدمات ساخت فلماستقبالی که از اين 

گذار و ھم چنين عمومی تر شدن سينما در بين   توسط تعدادی سرمايه ئی سازی به دليل تاسيس چند شرکت سينمافلم

  .تاکنون سينمای ايران، با فراز و نشيب ھای زيادی روبرو بوده است. مردم، گسترش يافت

 رود، در مقابل يک ايرانی به طور   بار به سينما می۴، تقريبا سالی ئیھا نشان می دھد که يک شھروند اروپابررسی 

ھای دل خواه خودشان را در   فلمشايد يک عامل اين است که مردم . رود  سال يک بار به سينما می ٩متوسط، حدودا ھر 

امکانات بھداشتی، رفاھی و . ھای سينما، قديمی و دلگير ھستند  ھم چنين بيش تر سالن.  ھای سينما تماشا نمی کنند سالن

  . تجھيزات فنی، صوتی و تصويری فرسوده و خراب است. ن استئيايمنی آن ھا ناچيز و بسيار پا

مھم تر از ھمه، حکومت اسالمی سعی کرده است از سينما نيز به عنوان ابزار مھمی در جھت اشاعه ايدئولوژی 

  .رتجاعی و سياست ھای به غايت غيرانسانی اش بھره برداری کنداسالمی خرافی و ا

مسعود .  که در راس آن پاسداران و چماقدارانی چون جواد شمقدری و مسعود ده نمکی قرار گيرند بايد دور بودئیسينما

ه سينما  نمکی، يکی از سرکرده ھای چماقداران و لباس شخصی ھا، در ادامه تحقق سياست ھای ارتجاعی اش، عرص ده

 تير، با بی سيم و باتوم گروه تحت امر خود ١٨نمکی، از جمله در حمله به کوی دانشگاه تھران در  ده . را انتخاب کرد

  . را فرماندھی می کرد

 نمکی و ھم فکرانش در عرصه سينما، دليل اين که سينمای جنگی و جنگ طلبی حکومت اسالمی را در جامعه داغ  ده

ھا را   پرخرج سه گانه اخراجی فلمس جمھوری، ئينژاد به عنوان ر  کار آمدن محمود احمدی نگه دارد بعد از روی

چرا که ھمه دم و دستگاه دولتی و شبکه .  ھای سينمای ايران بود فلم در عين حال، يکی از پرفروش ترين فلماين . ساخت

  . نقد داشتندفلمھی به اين ھر چند که برخی گروه ھای حزب ال.  بودندفلمھای اجتماعی آن، حامی اين 

 تا امروز جمعيت ايران بيش از دو برابر و جمعيت ۵٧از انقالب . ھای سينماست عامل مھم ديگر، کمبود سالن 

برای نزديک به . در حالی که در ھمين مدت، شمار سينماھای کشور نصف شده است. شھرنشين نيز پنج برابر شده است

  .از اين نظر، ايران يکی از فقيرترين کشورھای جھان است. الن سينما وجود دارد س٢٨٠ ميليون جمعيت، کم تر از ٨٠

با ھدف پاک سازی دانش جويان و اساتيد دانشگاه ھا از گرايشات سوسياليست » انقالب فرھنگی«، ١٣۵٩از آغاز سال 

مت و حزب هللا به و چپ و سکوالر و اسالمی کردن دروس دانشگاھی، با حمالت وحشيانه نيروھای وابسته به حکو

ھای گروھی، ارگان ھای خبری و انتشاراتی به زير نظارت دولتی  دانشگاه ھای سراسر کشور راه افتاد؛ ھمه رسانه 

نماھا را از فساد يون و سيزيو و تلويات، راديما ھمه نشر«: را چنين اعالم کرد» انقالب فرھنگی « رفت، خمينی برنامه

  ».در خدمت اسالم باشدد يز بايھمه چ. م کرديپاک خواھ

از آن موقع تاکنون، ھمه چيز در خدمت اسالم قرار گرفته و درخت پوسيده اسالم، با خون ده ھا ھزار انسان بی گناه 

  . آبياری شده است

 اعتماد، احمدرضا  ، رخشان بنیئی، ناصر تقوائی سينماگر ايرانی، که از جمله عباس کيارستمی، بھرام بيضا۴۶  در نامه

اند، تاکيد شده است که ھدف اصلی دولت نابودی سينمای  ، کيانوش عياری و کيومرث پوراحمد آن را امضا کردهدرويش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

خواھند  می.  آبرومند نيستفلم ساز آبرودار و فلم، فلمدر شرايط کنونی، مالک برای نمايش عمومی يک «: ناوابسته است

  ».گلخانه نگه دارندسينمای مستقل را حذف کنند و يا حداکثر لطف کنند و در 

نی در ھر کشوری، حاصل سانسور و خفقان موجود در جامعه و افکار يرزمينمای زيدر حقيقت رشد و گسترش س

د دردھا و رنج ھای مردم و راه برون رفت از وضعيت موجود را يوقتی كه با حاکميت مخالفيد و می خواھ. ھنرمند است

مسلم منصوری نيز ھمين راه را آگاھانه . ی به فعاليت ھای مخفی نداريدبدون سانسور نشان دھيد چاره ای جز روی آور

  .انتخاب کرد تا در کنار مردم آزاده قرار بگيرد

گری كه دنبال می ينی موضوع ديرزمينمای زيس«: ، سينمای زيرزمينی را چنين توصيف می کندئیمسلم در گفتگو

كه با خود كارگران صحبت می شه، راجع به مشكالت ران جاری ست، جنبش كارگری يكند، آن جنبشی ست كه در ا

ی راجع به جنبش معلمان، با خود معلمان، فلما يو . شان، راجع به مطالبات شان و چگونه می شه كه متشكل بشوند

ان ھای قالبی يم جريم كه چگونه رژين كه رو كنيان حرف زده بشه و ايان، با خود دانش جويصحبت بشه، دانش جو

انات واقعی جامعه و مبارزه مردم را به نابودی يون قالبی راه می اندازه و سعی می كنه كه جريسيوزمی سازد، اپ

  . بكشاند

 است كه ئیك سری بحث ھا و آگاھی ھايم و در كنارش ينی دنبال می كنيرزمينمای زي ست كه در سئین موضوع ھايا

ون ھای داخلی و فارسی زبان خارج از كشور يزيتلوو و ي كه در رادئیھمان بحث ھا. الزم است در جامعه دنبال شود

  »...ديايان نيچ وجه به ميسعی می كنند به ھ

سی و پنج سال است که حکومت اسالمی ايران، با راه انداختن فضای رعب و وحشت و ترور، شکنجه و اعدام، 

سانسور و اختناق و ارتجاعی قصاص و سنگسار و تحميل گرانی و بی کاری و فقر بر اکثريت مردم ايران، به حاکميت 

ين حکومت اسالمی با تمام ارگان ھا و ماشين سرکوب شان، مسؤولاز اين رو، سران و مقامات و . خود ادامه داده است

سعی می کنند از اشاعه افکار و انديشه ھای انسانی، برابری طلبانه، آزادی خواھانه و عدالت جويانه در جامعه 

امه ھا را به صورت فله ای می بندند؛ کتاب ھای نويسندگان را از دم تيغ سانسور می آن ھا، روزن. جلوگيری کنند

گذرانند؛ با موزيک و شادی و سرور خصومت و دشمنی می ورزند؛ عرصه سينمای ايران را به جوالن گاه ارتجاعی 

ان واقعی يا خانه نشين شده اند خود تبديل کرده اند و جانيانی چون ده نمکی ھا در راس سينما قرار گرفته اند و سينماگر

بنابراين، بی جھت نيست که سيدعلی خامنه ای سردمدار آدم کشان و تروريست ... و يا اجبارا کشور را ترک کرده اند و

  .ھای حکومت اسالمی، در سطح بين المللی به دشمن درجه يک آزادی بيان و قلم و انديشه معروف شده است

با ھرگونه فعاليت فرھنگی، اجتماعی و سياسی مترقی و پيشرو و انسان دوستانه مخالف به اين ترتيب، حکومت اسالمی 

 ئی افکار و ايده ھای پيشرو و مترقی و انسانی را در جامعه ارتقا می دھند؛ فعاليت ھائیچرا که چنين فعاليت ھا. است

  .که برای دشمان آزادی خطرناک محسوب می شوند

 از اين نوع، در سطح جھانی ننگ بشريت ھستند و جای واقعی ئین و حکومت ھادر يک کالم، حکومت اسالمی ايرا

  ! شان زباله دان تاريخ است

  

  ٢٠١بر و چھارم اکت-  ١٣٩٢ ]ميزان[دوازدھم مھر

 

 


