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ظاهراً جش�نواره عمار اولين جايي است 
كه مستند »اس�تان چهاردهم« را در آن 
نمايش دادي�د و موفق ش�ديد در بخش 
مس�تند حافظه مل�ي )تاريخ سياس�ي( 
فانوس جش�نواره عمار را كس�ب كنيد. 
چطور شد تصميم گرفتيد مستندي را كه 
هنوز برايش مراسم رونمايي نگرفتيد به 

جشنواره عمار بدهيد؟
تمام مراحل تهيه و توليد اين مستند حدود يك سال 
قبل به اتمام رسيده و آماده نمايش بود، ولي به دليل 
شيوع ويروس كرونا نتوانستيم مراسم رونمايي براي 
آن برگزار كنيم. جش��نواره عمار چند س��الي است 
در حوزه پخش به ويژه پخش آثار توليدي بچه هاي 
انقالبي متمركز شده و كار مي كند، به همين علت 
اولين جايي كه توانستيم مستند »استان چهاردهم« 
را نمايش دهيم جش��نواره مردمي فيلم عمار بود. 
اين جشنواره االن هم يك دور اكران ويژه براي آثار 
برگزيده برگزار كرده كه مستند »استان چهاردهم« 

هم در اين اكران ويژه حضور دارد. 
ب�ر اس�اس اطالعاتي كه منتش�ر ش�ده 
مستند اس�تان چهاردهم محصول مركز 
مستند س�ازي ح�وزه هنري اس�ت و به 

تهيه كنندگي بنياد روايت فتح است. 
مجري طرح اين اثر مركز مستند حوزه هنري بود و 
تهيه كنندگي آن همانطور كه اشاره كرديد توسط 
بنياد روايت فتح انجام گرفته است. اينجا گاليه اي هم 
كنيم از دوستان روايت فتح كه تالشي براي پخش 

اين مستند انجام ندادند. 
كارهاي پژوهش�ي و توليد اين مس�تند 

چقدر طول كشيد؟
از روز اولي كه ايده ساخت اين مستند به ذهن ما آمد 
تا روز آخري كه كار تدوين و اقدامات فني نهايي آن 
انجام شد چيزي حدود دو سال زمان برد.  بخش قابل 
توجهي از اين بازه زماني به بحث اقدامات پژوهشي 
آن سپري شد كه علت آن هم حساسيت و مناقشه 
برانگيز بودن مس��ئله جدايي بحرين از ايران است. 
آن موقعي كه ما كار ساخت مستند در باره جدايي 
بحرين را شروع كرديم هنوز هيچ كاري در اين زمينه 
ساخته نشده بود و هر اثري كه توسط گروه هاي ديگر 
توليد ش��ده اس��ت همه بعد از ما بوده كه البته آنها 
موفق شدند كارشان را زودتر از ما به اتمام برسانند 

و معرفي كنند. 
همانطوركه خودتان اشاره كرديد در رابطه 
با مسئله جدايي بحرين از ايران آثاري مثل 
»آس�وده بخواب كوروش« ساخته شده 
است اما ش�ما مي گوييد آنها بعد از شما 
كارشان را دس�ت گرفتند، علت تطويل 
و زمان بردن س�اخت مس�تند »اس�تان 

چهاردهم« چه بود؟
بحث اصلي در اين زمينه مربوط به بخش پژوهش 

كار ما بود و همانطور كه گفتم به دليل مناقشه برانگيز 
بودن مسئله جدايي بحرين، ما مي خواستيم يك كار 
پژوهشي جامع و كاملي را انجام دهيم كه در آن به 
همه جوانب و طرف هاي درگير مسئله پرداخته شود. 
علت ديگر طوالني شدن روند ساخت مستند استان 
چهاردهم از جانب ما اين بود كه مي خواستيم با نفرات 
اصلي كه با اين ماجرا مواجه بوده يا ارتباط داشته اند 
برويم و گفت وگو كنيم. بسياري از اين افراد به دليل 
سن و سال بااليي كه داشتند دچار بيماري شده بودند 
و به علت نامناسب بودن شرايط جسماني شان اجازه 
و وقت مصاحبه به ما نمي دادند. مثالً كسي مثل آقاي 
زندي فر كه مس��ئول اداره نهم سياسي وزارت امور 
خارجه آن زمان بوده اس��ت، اصلي ترين شاهد اين 
اتفاق به حساب مي آيند كه ما نزديك به هشت، 9 ماه 
دنبال گرفتن مصاحبه از ايشان بوديم كه ابتدا قبول 
نمي كردند اما باالخره بعد از چندين ماه پيگيري و 
اصرار ما سرانجام راضي به انجام مصاحبه شدند كه 
متأسفانه به دليل بيماري مجبور شديم بيشتر صبر 
كنيم. به هر ترتيب توانستيم از ايشان مصاحبه بگيريم 
و آخرين گفت وگويي كه در مورد بحرين انجام داده اند 
در مستند استان چهاردهم است و بعد از مدتي از دنيا 
رفتند. نكته جالب درباره مرحوم زندي فر اين بود كه 
نقطه نظرش در رابطه با مسئله جدايي بحرين از ايران 
تغيير كرده بود كه از جمله نقاط مثبت و حائز اهميت 

اين مستند است. 
منظورتان اين است كه منتقد اين اقدام 

شده بودند؟
بله، مقداري نقطه نظرش نس��بت به گذشته فرق 
كرده بود چون قباًل هم در م��ورد جدايي بحرين با 
ايشان مصاحبه هاي مكتوبي صورت گرفته بود كه 
صحبت هايش با آنچه در مس��تند ما مطرح كردند 
متفاوت است و وقتي ما با ايشان صحبت كرديم نكات 
تازه تري را مطرح كردند كه فكر مي كنم اين مصاحبه 

نقطه قوت مستند ما محسوب مي شود. 
چه كسان ديگري در ليست شما بودند؟

ما با اغلب كس��اني كه درگير ماجرا بودند مصاحبه 
كرديم كس��اني مثل مرحوم زندي فر، آقاي يزدي 
از اعضاي حزب پان ايرانيس��ت هاي آن موقع، آقاي 
هوش��نگ طالع كه در آن روزه��ا نماينده مجلس 
شوراي ملي بودند كه استيضاح شدند و در ماجراي 
بحرين يكي از آن شهودي بودند كه ماجرا را به صورت 
كامل روايت كرده بود. آقاي تفرش��ي به عنوان يك 
پژوهشگر تاريخ معاصر كه روي اسناد و مدارك اين 
ماجرا مدت ها كار پژوهشي انجام داده اند كه نتيجه 
بخشي از پژوهش هايش��ان را هم در اختيار ما قرار 
دادند. البته يكسري مصاحبه هم با افراد ديگر گرفتيم 

كه در مستند از آنها استفاده نكرديم. 
احس��اس كرديم اگر راويان ماجرا محدود تر باشند 
مخاطب همراهي بهتري انجام مي دهد. فكر كرديم 
اگر تعداد مصاحبه شونده ها زياد باشد ممكن است به 

روايت ما ضربه بزند و به همين علت مصاحبه هايي 
كه با يك��ي دو نفر انجام داده بودي��م به دليل اينكه 
فكر مي كرديم در صحبت هايشان اطالعات جالب 
و تازه تري نسبت به بقيه وجود ندارد از آنها استفاده 

نكرديم. 
در رابطه با خيانت پهلوي در مسئله جدايي 
بحرين از ايران اسناد قابل توجهي وجود 
دارد، شما غير از افرادي كه گفتيد با ماجرا 
درگير بودند به چه منابع ديگري مراجعه 

كرديد؟
 ما يك كار پژوهشي جامع و كامل را طي شش، هفت 
ماه انجام داديم تا جايي كه دوستان پيگير هستند تا 

همه اسناد و منابع را در قالب كتاب منتشر كنيم. 
چقدر اين مسئله جدي است؟

خب دوستان ما پيگير هستند مخصوصاً آقاي زينلي 
كه كار پژوهش را ايش��ان انجام داده اند دنبال اين 
موضوع هستند. البته در حال حاضر اطالع دقيقي از 
مراحل آن ندارم. مصاحبه هايي كه با اين افراد شده 
است )مثاًل ما نزديك به دو ساعت با طرف مصاحبه 
انجام داديم اما فقط 10دقيقه آن در مستند مورد 
استفاده قرار گرفته است( دوست داشتيم در فضاي 
تاريخ ش��فاهي و به صورت مكتوب منتشر شوند و 
در اختيار همه افراد قرار گيرند. باالخره كسي مثل 
آقاي زندي فر از دني��ا رفته اند و بعد از مصاحبه با ما 
كس ديگري ب��ا او مصاحب��ه اي در رابطه با بحرين 

انجام نداده اس��ت. مشخص است صحبت هاي اين 
شخص به عنوان يكي از مسئوالن آن موقع در وزارت 
خارجه گنجينه اي محسوب مي شود كه در كارهاي 
پژوهشي احتمالي آينده مي تواند مفيد باشد علت 
آن هم اين اس��ت كه ما به دلي��ل محدوديت زمان 
نتوانس��تيم همه حرف هاي مرحوم زندي فر را در 
مستند نمايش بدهيم. البته اينجا اين نكته را عرض 
كنم كه بعضي از دس��تگاه ها و بخش ها اسنادي از 
جمله فيلم، عكس و مكتوبات در اختيارشان است 
اما اجازه دسترسي يا اس��تفاده از آنها را نمي دهند. 
باالخره وقتي قرار اس��ت مستندي ساخته شود به 
منابع و اسناد تاريخي نياز دارد و بدون آنها نمي شود 
فيلم يا اثر پژوهشي تاريخي توليد كرد. حاال بخشي از 
اينها نسبت به اسناد تاريخي به ويژه به اسناد تاريخي 
كه معاصر هستند، نگاه امنيتي دارند. گاهي هم اين 
مسئله به نوع نگاه مديران يا مسئوالني بستگي دارد 
كه در آن دس��تگاه حضور دارند و كاماًل سليقه اي 

رفتار مي شود. 
شاهد مثالي در اين رابطه داريد؟

من جايي رفته بودم و يكسري اسناد را ديدم و بين 
مثالً يكصد سند گفتم حدود 15 يا 20 تا از اين اسناد 
را نياز دارم كه در كمال تعجب ديدم به طوركل پنج 
سند را در اختيار ما گذاشتند. نكته جالب قضيه اين 
بود كه رفتم و در اينترنت جس��ت وجو كردم ديدم 
همان اس��نادي را كه به من ندادند دو سال قبل و 

در نش��ريه اي تمام و كمال چاپ و منتش��ر كردند! 
آن موقع ش��خص ديگري مس��ئول آنجا بود و نوع 
نگاهش با مس��ئوالن فعلي آن دستگاه فرق داشت 
و همه آنها را منتشر كرد، اما مدير جديدي كه آمد 
اجازه دسترسي به همان س��ندها را نمي داد! خب 
معلوم است فقط سليقه و نگاه مدير جلوي اين كار 
را گرفته بود وگرنه منع قانوني وجود نداشت چون 
اگر مالحظات امنيتي يا قانوني وجود داشت مدير 
قبلي آنها را منتشر نمي كرد. اينطور اتفاقات نشان 
مي دهد سليقه حاكم اس��ت و هيچ نوع پروتكل يا 
دستور العملي وجود ندارد كه حاال ما بگوييم فالن 
سند را نمي شود منتشر كنند و ما هم قبول مي كنيم 
اما واقعيت اين است كه وجود نگاه امنيتي و اعمال 
سليقه در اينگونه مكان ها وجود دارد. وقتي كسي 
مي رود و طلب سند مي كند استدالل مي كنند كه 
معلوم نيست چه كسي يا جرياني پشت ماجراست اما 
ما از طرف بنياد روايت به عنوان تهيه كننده و حوزه 
هنري كه مجري طرح است نامه زديم كه مي خواهيم 
مستندي راجع به جدايي بحرين از ايران و خيانت 
پهلوي به مردم و كشور بسازيم به ما اعتماد نمي شود! 
اگر اينگونه باشد پس چطور مي خواهيم به جوانان 
مستندساز اعتماد كنيم تا بتوانند كاري بسازند؟! 
حاال ما به دليل دلسوزي كه داريم مي خواهيم نتيجه 
پژوهش و اسنادي را كه به دست آورديم در اختيار 

همگان قرار دهيم. 
فكر مي كني�د چني�ن رفتارهايي چقدر 

آسيب زا هستند؟
ما زمان را فدا كرديم تا بتوانيم به آرشيوهاي دست اول 
دسترسي پيدا كنيم. ممكن است بقيه چنين زماني را 
نگذارند، اينجا زمان و وقت مستندساز مي سوزد. مگر 
يك شخص چقدر عمر مي كند و چند كار مي تواند 
بس��ازد كه حاال بخش عمده اي از زمان و وقتش را 
صرف گرفتن رضايت برخي مديران براي دسترسي 
به منابع و اسنادي كند كه اتفاقاً بايد در مسير ساخت 
آثار مستند مورد استفاده قرار گيرند. باالخره كي و 
كجا ما بايد به اين اسناد استناد كنيم؟! ما مجبوريم 
براي اينك��ه خيانت بزرگي مث��ل جدايي بحرين از 
ايران كه توس��ط محمدرضا پهلوي صورت گرفته 
است را روايت كنيم با استناد به اسناد تاريخي حرف 
بزنيم. بسياري از مستندسازان جوان وقتي با چنين 

رويه اي مواجه مي شوند ممكن است كار را رها كنند و 
بگويند اصالً نمي خواهم در مورد اين موضوع كار كنم! 
اين اِعمال س��ليقه ها و تنگ نظري ها جزو آفت هاي 
مستندسازي محسوب مي شوند كه اگر برطرف شوند 
كارهاي خوب و متعددي ساخته مي شود. متريال 
ساخت يك مستند همين اسناد و آرشيوهاست كه 
اتفاقاً مردم هم با مشاهده چنين تصاوير و اسنادي 
است كه به دريافت هاي جديد و واقعي مي رسند. به 
هر حال ما در اين مستند تا آنجايي كه توانستيم از 

منابع دست اول استفاده كرديم. 
وجه تمايز يا امتياز مس�تند چهاردهم با 
ديگر آثار مشابهي كه در اين زمينه ساخته 

شده است چيست؟
يكي از مهم ترين امتيازهاي مستند استان چهاردهم 
اين اس��ت كه با ش��اهدهاي اصلي ماجرا مصاحبه 
كرديم خيلي جاها به جاي اينكه از نريشن )صداي 
روي تصوير( استفاده كنيم از صداهاي آرشيوي بهره 
برديم. علت آن هم اين بود كه سنديت كار قوي باشد 
و مي خواستيم مخاطب ماجرا را از زبان كساني بشنود 
و ببيند كه خودشان درگير آن بوده اند و نريشن آن را 
روايت نمي كند. مستند ما روايتي يكپارچه دارد و از 
نقطه اي شروع مي شود و به صورت يك روايت خطي به 
پايان مي رسد و به گونه اي است كه مخاطب مي تواند 
با آن ارتباط برقرار كند و اين امتيازي است كه در ديگر 
مستندهاي مشابه وجود ندارد. مثالً كاري كه قبالً در 
باره بحرين ساخته شده دو بخشي است؛ در بخشي از 
آن مي گويد كه شاه در جايي نگذاشت تماميت ارضي 
از بين برود و در بخش دوم زير همه چيز مي زند و بحث 
خيانت پهلوي در جدايي بحري��ن از ايران را مطرح 
مي كند اما مخاطب در مستند استان چهاردهم شاهد 
روايتي يكپارچه است كه با صحبت شهود و نمايش 
اسناد، ماجرا را نقل مي كند و به پايان مي رساند. ما كار 
را براي مخاطب تلويزيوني توليد كرديم و به همين 
علت در بحث تدوين و انج��ام ديگر مراحل فني اين 
شاخصه مد نظرمان بود كه كار براي مديوم تلويزيون 
توليد شود. در اين مستند نش��ان مي دهيم كه شاه 
دنبال گرفتن ژاندارمي منطقه بوده و بسيار عالقه مند 
بود در دهه 40 اين اتفاق بيفتد. گره اصلي ماجرا هم 
مسئله جدايي بحرين بود كه اگر انجام نمي شد شاه 
نمي توانست ژاندارمي منطقه را به دست بياورد براي 
همين قبول كرد تا در قبال موافقت با جدايي بحرين از 
ايران اين عنوان را كسب كند. ما در اين مستند صوت 
آقاي افش��ار وزير خارجه وقت را كه به شاه پيشنهاد 
مي دهد با مانور دادن روي مسئله اتمام منابع مرواريد 
بحرين و دروغ تمام ش��دن نفت آنجا پروژه ژاندارم 
شدنش در منطقه را پيش ببرد گنجانده ايم كه يكي 
از آن منابع ناب و دقيقي اس��ت كه از خيانت پهلوي 
پرده برمي دارد. بعد از طرح اين دروغ ها توس��ط شاه 
روزنامه اطالعات به ابعاد رسانه اي آن مي پردازد و در 
مقام توجيه و وصله پينه كردن خيانت بزرگ پهلوي 
برمي آيد. اين از آن نكات قابل اعتنا در مستند استان 

چهاردهم است كه ما به آن پرداخته ايم. 
حرف پاياني؟

از مس��ئوالن و مديراني كه در مراكز و مؤسس��ات 
نگهداري اسناد تاريخي هستند مي خواهم به جوانان 
انقالبي و مستند س��ازي كه در ب��اره برخي حوادث 
تاريخي دغدغه ساخت آثار افشاگرانه يا روشنگرانه 
دارند اجازه دهند به اس��ناد تاريخي دسترسي پيدا 
كنند و با جلوگيري از هرگونه اِعمال سليقه شخصي 
و تسري نگاه امنيتي از سوي افراد مختلف به ساخت 

مستندهاي جذاب و مخاطب پسند كمك كنند. 

گفت وگوي »جوان« با كارگردان مستند »استان چهاردهم«

»استان چهاردهم« روايتگر خيانت پهلوي در جدايي بحرين است
  مصطفي شاه كرمي

مس�تند »اس�تان چهاردهم« به كارگرداني »محس�ن كريميان« موفق 
ش�د فانوس بخ�ش حافظ�ه مل�ي )تاري�خ سياس�ي( يازدهمي�ن دوره 
جش�نواره مردمي فيل�م عم�ار را به عل�ت »اهمي�ت موض�وع، تدوين 
مناسب و مس�تند افش�اگرانه عليه پهلوي« دريافت كند. خيانت پهلوي 
دوم در رابط�ه ب�ا مس�ئله جدايي بحري�ن از اي�ران موضوعي اس�ت كه 
در اين مس�تند از زواي�اي گوناگ�ون و با اس�تناد به س�ندهاي تاريخي 
و نيز مصاحب�ه برخ�ي مس�ئوالن آن موق�ع در وزارت  خارج�ه و دربار 
پهلوي، به آن پرداخته ش�ده اس�ت. »ج�وان« به بهانه موفقي�ت اين اثر 
در جش�نواره مردمي فيلم عمار ب�ا كارگردان آن گفت وگو كرده اس�ت. 

اين در حالي است كه پيش از اين هم وضعيت معيشت 
بسياري از هنرمندان نام آور ش��رايط مطلوبي نداشت. 
چون هنرهاي تجسمي، هنري فردي محسوب مي شود 
و بيشتر هنرمندان اين حوزه اگر چه در زمينه تخصصي 
هنر خود صاحب سبك و استادند، ولي در زمينه عرضه 
و فروش آثارشان تخصصي ندارند و از اين جهت نياز به 
حضور گالري ها و حراج هاي هن��ري دارند تا در بخش 

عرضه آثارشان به مخاطب آنها را ياري كنند. 
در طول يك دهه گذشته گالري ها آهسته و پيوسته در 
زمينه عرضه و نمايش آثار هنرمندان فعاليت داشته  و 
هنرمندان بسياري از طريق گالري ها به جامعه هنري 
معرفي شده اند، اما آنچه نام هنرمندان ايراني را سر زبان ها 
انداخته و مجموعه داران هنري بسياري را به خريد آثار 
آنها ترغيب كرده است، رويدادي به نام »حراج تهران« 
است كه توانسته است حتي در شرايط اقتصادي نامساعد 
ايران ياري گر و تسهيل گر شرايط اقتصادي هنرمندان با 

عرضه مناسب آثارشان باشد. 
حراج تهران، در عرصه اقتصاد هنر ايران، اتفاقي نوين از 
سوي بخش خصوصي است كه تنها 12 دوره آن در طول 

9 سال گذشته برگزار شده است و در هر دوره اين رويداد، 
آثار هنرمندان ت��ازه اي از طيف هاي مختلف وارد حراج 
شده و به ماركت هنري آنها اعتبار بخشيده است. يكي از 
اتفاقات ويژه اين حراج، پرداختن به هنر انقالب اسالمي 
و دفاع مقدس است. هنري كه بعد از انقالب اسالمي تولد 
يافت و در سال هاي جنگ تحميلي هنرمندان بيشتري 
را گرد خود جمع كرد و در روزگار صلح نيز به پاسداشت 
روزهاي دفاع مقدس، همچنان شهادت، مقاومت، از جان 
گذشتگي و ايثار و موضوعات مذهبي، مضامين بسياري 

از آثارشان بود. 
 اين مضامين اگر چه مورد احترام قاطبه مردم جامعه بود 
اما در عرصه اقتصاد هنر جايي نداشت  و كمتر خريداري 
براي خريد چنين آثاري رغبت نشان مي داد و به همين 
دليل آثار اين طيف از هنرمندان از سوي نهادهاي دولتي 
و مهم ترين آن حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي مورد 

حمايت قرار مي گرفت. 
 با راه اندازي حراج تهران و گردهمايي آثار بس��ياري از 
هنرمندان در سبد اين حراج، رفته رفته آثار هنرمندان 
موسوم به انقالب و دفاع مقدس نيز وارد اين ميدان شدند 

و در كنار آثار اس��تادان هنر م��درن و معاصر به فروش 
گذاشته شدند. اكنون بعد از گذش��ت 12دوره از حراج 
تهران، آثار هنرمندان انقالب و دفاع مقدس بخش��ي از 
آثار اين رويداد بزرگ را به خود اختصاص داده و بر ارزش 

ماركت هنري اين طيف از هنرمندان افزوده است. 
حبيب اهلل صادقي، مرتضي گودرزي، س��عيد صادقي و 
روح اهلل اميني از جمله هنرمنداني هستند كه آثارشان 
در دوره ه��اي مختلف اين رويداد عرضه ش��ده و در هر 
دوره رش��د قابل قبولي را پشت سر گذاشته است. يكي 
از اقدامات قابل توجه حراج ته��ران در عرضه آثار دفاع 
مقدس، پرداختن به عكس هاي جنگ تحميلي است 

كه بخشي از اسناد تصويري برهه اي از تاريخ كشورمان 
محسوب مي شوند. براي نخستين بار عكسي مربوط به 
روزهاي جنگ تحميلي اثر سعيد صادقي عكاس دوران 
دفاع مقدس در اين رويداد به فروش چشمگيري دست 
يافت و اين نخستين بار بود كه عكس هاي دوران جنگ 
تحميلي به جريان اقتصاد هنر اي��ران راه يافته و از بعد 
اقتصادي نيز ارزش ويژه خ��ود را يافتند.   همين عرضه 
و رونق نسبي خريد و فروش آثار هنرمندان در شرايط 
تحريم اقتصادي، كمك قابل توجهي از منظر اقتصادي 
به اهالي اين حوزه كرده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه 
هنرمندان حوزه تجس��مي نه تنها در ش��رايط بحران 

اقتصادي بلكه در شرايط عادي كشور نيز ناچار بودند از 
راه هايي غير از خلق آثار هنري از جمله تدريس و آموزش 
روزگار بگذرانند و اكنون اين حراج شرايطي را فراهم كرده 
است تا اين هنرمندان بتوانند به شكل حرفه اي با فروش 

آثارشان زندگي كنند. 
نكته مهم اين كه چنين رويدادي نه تنها از سوي بخش 
خصوصي و بدون هيچ چشمداشتي به حمايت هاي مالي 
دولت برگزار مي شود بلكه با وجود معافيت از پرداخت 
ماليات، هر دوره ماليات اين رويداد به دولت پرداخت شده 
است. اين در حالي است كه حمايت از اين رويدادهاي 
فرهنگي - هن��ري از وظايف دولت هاس��ت و كمترين 

حمايت نيز معافيت مالياتي است. 
شرايط اقتصادي كشور، وضعيت كنوني شيوع كرونا و 
تحريم هاي سخت تر و ظالمانه قابل درك است و طبيعي 
است در اين ش��رايط و به صورت طبيعي منابع بودجه 
دولت به نيازها و اولويت هاي ديگري تعلق گيرد. با اين 
وجود بايد يادآور ش��د بي تعارف دولت ت��وان برگزاري 
چنين رويدادهايي را ندارد و تجارب دولتي در اين زمينه 
با شكست مواجه شده است كه شاهد آن برگزاري اكسپو 
هنرهاي تجسمي است كه نتايج تأسفباري را به همراه 
داشت، به طوري كه نهادهاي دولتي نه تنها خود را ملزم 
به خريد آثاري نديدند بلكه هيچ عالقه اي براي هزينه 
كردن از محل بودجه عمراني خود براي خريد آثار هنري 
نيز نشان ندادند و در نهايت همان اندك آثار رزرو شده از 

اكسپو را نيز پس فرستادند. 
 اين اتفاق اسفبار در شرايطي رخ داد كه بر اساس مصوبه 
خود دولت، بايد درصدي از بودجه عمراني دستگاه هاي 
دولتي ب��راي خريد آث��ار هنري اختص��اص مي يافت، 
مصوبه اي كه بي  آن كه رنگ اجرا به خود گيرد، بايگاني 

و به فراموشي سپرده شد. 
ناگفته پيداس��ت اي��ران در زمينه برگ��زاري حراج 

هنري يا به عبارت بهتر اقتصاد هنر فاصله بسياري با 
كشورهاي توسعه يافته دارد؛ برخي كشورها دست كم 
250 سال سابقه برگزاري حراج هاي مختلف هنري را 
دارند و ما تنها 9سال! بله درست خوانديد تنها 9 سال 
حراج تهران فعاليت خود را در ميانه اي از مخالفت ها 
آغاز كرده است. اين رويداد هر چند در مقياسي بسيار 
كوچك اما با رعايت همه استانداردها توانسته است 
در طول دوره هاي متوالي رون��ق بخش اقتصاد اين 

حوزه باشد. 
حتي اين رونق نتوانس��ته اس��ت اهرم مخالف��ت را از 
بهانه جويان بگيرد. آنها با دستاويز قرار دادن وضعيت كلي 
معيشت مردم، مخالف وجود اين رويداد هستند بي آن كه 
پاسخ دهند آيا با تعطيلي حراج تهران كمكي به معيشت 
عمومي مردم مي شود يا اينكه بخش ديگري از همين 
مردم يعني جامعه هنرمندان تجسمي نيز دچار وضعيت 

ناگوار اقتصادي مي شوند؟!  
هنرمند همواره مس��ئوليت پذير بوده و تعهد خود را به 
اشكال مختلف به منصه ظهور رسانده است چه آنهايي 
كه دغدغه هاي اجتماعي مردم را در آثارشان به نمايش 
مي گذارند يا آنهايي كه درآمد كسب شده از فروش آثار 
خود را به كارهاي خيريه و اجتماعي اختصاص مي دهند، 
به همين دليل مي توان »مسئوليت اجتماعي« را از جمله 

مهم ترين كاركردهاي حراج تهران برشمرد. 
هر چند اين گزاره نه چندان درست در ذهن برخي  مردم 
وجود دارد كه وضعيت اقتصادي هنرمندان ايده آل است، 
اما آنها كه تجربه اي در اين وادي دارند به خوبي مي دانند 
روزگار بر بسياري از آنها سخت دشوار است. به طور كلي 
جامعه هنرمندان و به ويژه حوزه هنرهاي تجسمي جزو 
طبقه متوسط به شمار مي روند. البته موارد استثنا، نافي 
قاعده كلي نيست و در هر صنفي مي توان افراد شاخص و 

داراي امكانات مالي باال را مثال زد. 

پويايي هنر انقالب و دفاع مقدس در حراج تهران
اقتصاد در هر كش�وري ب�ه ويژه در اي�ران تابعي از سياس�ت اس�ت؛ در هنگامه 
كنوني به داليل بس�يار از جمله ش�يوع وي�روس كرون�ا و افزاي�ش تحريم هاي 
ظالمانه، اقتصادي كه س�پر مقاومتي بر تن ك�رده بود با كارزار پرآش�وبي مواجه 
ش�ده كه مردم ايران را بيش از پيش تحت فشار قرار داده اس�ت. در اين وانفسا، 
اقتصاد هنر كه پيش از اين هم ش�رايط مطلوبي نداش�ت، تحت تأثير بيش�تري 
قرار گرفته اس�ت، به ويژه حوزه هنرهاي تجس�مي، چراكه هم برپايي بس�ياري 
از گالري ها و حراج هاي بين المللي تحت  تأثير ش�يوع وي�روس كرونا قرار گرفته  
و هم در وضعيت داخلي، قيمت ابزار و ادوات هنري س�ر به فلك كش�يده اس�ت 
تا جاي�ي كه مديران و دس�ت اندركاران ح�وزه فرهنگ و هنر تصمي�م گرفته اند 
تا جايي كه مي توانن�د مبالغي هر چند ان�دك در اختيار هنرمن�دان قرار دهند. 

مي خواستيم مخاطب ماجرا را از زبان 
كساني بشنود و ببيند كه خودشان 
درگير آن بوده اند و نريش�ن آن را 
روايت نمي كند. مستند ما روايتي 
يكپارچه دارد و از نقطه اي ش�روع 
مي شود و به صورت يك روايت خطي 
به پايان مي رسد و به گونه اي است 
كه مخاطب مي تواند ب�ا آن ارتباط 
برقرار كند و اين امتيازي است كه در 
ديگر مستندهاي مشابه وجود ندارد

ب�ا راه ان�دازي ح�راج ته�ران و 
گردهمايي آثار بسياري از هنرمندان 
در س�بد اين حراج، رفته رفته آثار 
هنرمندان موسوم به انقالب و دفاع 
مقدس ني�ز وارد اين ميدان ش�ده 
و در كنار آثار اس�تادان هنر مدرن 
و معاصر به فروش گذاش�ته شدند
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   هرميداس باوند کارشناس روابط بين الملل

   مرحوم فريدون زندفر رئيس اداره نهم سياسي 
وزارت خارجه پهلوي

   هوشنگ طالع نماينده وقت شوراي ملي


