که در قالب تورهاي بازديد از مناطق جنگي چند ساعتي ميآمدند و عکسهاي پشت جبهه
و بيمارس���تانهاي صحرايي را به دروغ بعنوان خطمقدم به خورد افکار عمومي دادند .برخي
هايي به ما نشان دهند که مثل سيلي به صورتمان برخورد کند .اما
اس���اتيد قرار بود صحنه
متاسفانه گاها عکسهاي س���اختگي با کپشنهاي نادرست مثل سيلي به صورتمان خورد و
مقدس در خاطر افکار
تعجب کرديم .متاسفانه يا خوش���بختانه عکسهايي که از دوران دفاع
عمومي ماندگار شده عکس���هايي هستند که از پشت جبهه ثبت شدند .ميدانيد چرا؟ چون
هاي معتبر خارجي عکاسي شده بودند .چون در سطح شهرها و نزديک به امکانات
براي رسانه
ارسال و امکانات مخابراتي عکاسي شده بودند و سريع چاپ و ارسال شدند در نتيجه به ميزان
اي
هاي رسانه
وسيعي در جهان منتش���ر و در اذهان تثبيت شد .و البته بايد به اين سازمان
اي آفرين گفت و از آنها آموخت.
حرفه
چهاردهه از جنگ تحميلي ميگذرد اما هنوز در نقطه صفريم
قائدي معتقداست تجربيات عکاس���ي دفاع مقدس ناديده گرفته شد ":چهار دهه از جنگ
اي دقيقا همان جايي
گذرد اما در سوريه و عراق متوجه شدم که متاسفانه به لحاظ رسانه
مي
اي ما در سال
هس���تيم که چهل سال پيش بوديم .در هشت سال جنگ تحميلي ،کار رسانه
اول جنگ ميبايست با سال آخر جنگ فرق ميکرد اما افسوس که هشت سال فرصت تجربه
را از دس���ت داديم .و حاال هم که بيش از سي سال از انتهاي جنگ ميگذرد همانجا هستيم.
کار رسانهاي و تربيت نيروي رسانهاي براي کشوري مثل ايران که همواره در معرض تهديد
و فشار بوده بسيار مهم است.
ايم خودمان را بهروز کنيم و قدرت منطقه
 در عرصه نظامي بسيار خوب فهميديم و توانسته
و جهان ش���ويم .اما در عرصه رسانه اهميت اين کار را درک نکرديم .حاال بعد از چهل سال
سوال من اين است که ما از دوران جنگ تحميلي چه چيزي را با خودمان آورديم؟ از حضور
استراتژيک جوانان عزيزمان در س���وريه و عراق چه چيزي را منتشر کرديم؟ آيا اصال چيز
مفيدي ثبت کرديم؟"
انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس بايد نقش موثر ايفا کند
قائدي از انجمن عکاس���ان انقالب و دفاع مقدس و نهادهاي انقالبي اين گله را دارد که چرا
در ثبت تحوالت منطقه ضعيف عمل کردند و تاثير مهم رس���انه را در چنين مواقعي جدي
نميگيرند .قائدي معتقد است " اينکه فرمانده نظامي با رسانه آشنا نباشند طبيعي است اما
هاي
اينکه نيروي نظامي به حرف بلدها و معتمدها هم اهميت ندهد غيرطبيعي است .نظامي
ش هزينه کنند .حاال اين
ما اتفاقا خيلي عکس را دوست دارند اما حاضر نيستند براي توليد 
سوال پيش ميآيد که انجمن عکاس���ان دفاع مقدس که حدود بيست سال از راه افتادنش
ميگذرد و متاس���فانه تنها انجمن مفيد جامعه عکاسي هم هست ،چرا االن نبايد مرجع و
معبر ورود عکاس���ان به مناطق جنگي باشد؟ تا اگر نهادي نظامي و انتظامي هرجايي نياز به
جنگ داشتند به انجمن مراجعه کند؟ واقعا چرا با گذشت چهل سال از جنگ تحميلي
عکاس
ِ
ني���روي متعهد و متخصص تربيت نکرديم؟ آن هم کش���وري مثل ايران که دائم در معرض
تهديد و فشار بوده و هست.
هاي نبرد
 اگر مجددا حزب اهلل يعني بازوي ايران در لبنان درگير جنگ ش���ود آيا بايد عکس
پرس جس���تجو کنيم يا اينکه نيروي
اهلل را در خبرگزاري رويترز و فرانس
و فداکاري حزب
رس���انهاي و عکاس خودمان را داشته باشيم؟ و خيلي موضوعات و مسائل ديگر که متاسفانه
شود .هيچ
ست که تنها در ايران انجام مي
ثبت نشد و از دست رفت .مثال "تفحص شهدا کاري
جاي دنيا چنين چيزي ندارند که مادري بعد از چهل سال استخوان پسرش را بگيرد و ببوسد
شود؟ يا
و روي سرش بگذارد .چرا عمليات تفحص شهدا بطور جدي عکاسي يا منتشر نمي
مثال ديگر اينکه ما بيشترين ميزان خنثيسازي مين را در جهان داشتيم .همان مينهايي
سازي ثبت نشد؟
که آمريکا و انگليس و فرانسه به عراق فروختند .چرا اينهمه عمليات خنثي
بشر نشان دهيم؟
چرا کتاب عکسي از خنثيسازي ميادين مين نداريم تا به مدعيان حقوق
گفتند عکسهاي تو برخالف همه...
پردازد.
حسن قائدي يک مجموعه عکس دارد که به زندگي مردم سوريه در زمان جنگ مي
زندگي که زير س���ايه جنگ همچنان جريان دارد .او درباره اين مجموعه عکس گفت ":من
اهوازي هس���تم .وقتي جنگ ايران و عراق تمام شد يازده سال داشتم و جنگ را حس کردم.
ت فروند هواپيماي عراقي آمدند و اهواز را شخم
ام .يادم هست يک روز بيس 
ها را ديده
بمباران

بام و هواپيماها را ببينم ولي مادرم
زدند .من کوچک بودم و عش���قم اين بود که بپرم پشت
جيغ ميزد بيا پايين.
روزي را يادم هس���ت که خبر آوردند اطراف دبيرستان خواهرم بمباران شده ،گريههاي آن
هايي که بدون صندلي بودند و گل مالي ش���ده
روز مادرم را فراموش نميکنم .صف اتوبوس
بودند در نزديکي بيمارستان گلستان براي ما يک مفهوم داشت :يعني اينکه ديشب عمليات
شده بود و اتوبوسها مجروح آوردند به بيمارستان .من زندگي زير سايه جنگ را حس کردم.
ها برقرار بود .وقتي
رفتيم .پارک و سينما ميرفتيم ،عروسي
شديم اما مدرسه مي
بمباران مي
توانم به خط مقدم بروم دو راه داشتم يا اينکه برگردم يا اينکه
س���وريه رفتم و ديدم که نمي
هاي امنيتي مبني بر خارج نشدن از محل اقامت از ترس ربايش را کنار بگذارم
تمام توصيه
و بروم و از زندگي مردم عکاس���ي کنم و نش���ان دهم که زندگي همچنان در جريان است.
گيرم که اگر چه براي من عادي است اما ديگران از ديدنشان
هايي مي
دانس���تم عکس
مي
ها يک
متعجب خواهند ش���د .در يکي از کشورهاي اروپايي فرصتي دادند تا در جمع عکاس
اساليدشو داشته باشم.
هاي زندگي مردم در س���وريه را نشان دادم حاضران براي بعضي عکسها کف
 وقتي عکس
دانستند بشاراسد ميان
زدند .نميدانستند که زندگي در س���وريه اينطور جريان دارد .نمي
ها را به
م���ردم اينقدر حامي دارد چون تا االن چيز ديگري ش���نيده بودند .وقتي اين عکس
هايت حرفي ميزني که دنيا
يکي از عکاس���ان "آژانس نور" ديد با تعجب گفت" :تو در عکس
گويند زندگي در سوريه وجود ندارد و دولت
هاي دنيا مي
گويد .گفت رسانه
معکوسش را مي
توانيم حرفمان را به
گويي" .بله چون رسانه نداريم نمي
مردم را اسير کرده اما تو برعکس مي
شنود.
دنيا بگوييم ولي آنها چون رسانه دارند حرفشان را همه دنيا مي
به من ميگويند مواظب خودت باش؛ بيمه نيستي!
گويد داشتن بيمه نبايد دغدغه عکاس جنگ باشد .عکاس ايراني بدون پشتوانه به
قائدي مي
منطقه جنگي ميرود .حين کار نبايد مدام نگران هزينه درمان و مجروحيتش باشد" :جنگ
که شوخي ندارد .در جنگ حق با کسي است که اسلحه دارد و هيچ توصيه و شعار روشنفکري
هاي خطش���کن رفتم جلو به
در آنج���ا به کار نميآيد .در عراق در عمليات کرکوک با بچه
نقطهاي رسيديم که داعشيها ما را زير آتش گرفتند .براي دقايقي جهنم شد .دراز کشيدم
اي چهاردستوپا
شد س���رم را باال بياورم .خيلي ترسيده بودم .ميديدم که عده
و حتي نمي
روي زمين حرکت ميکردند .يک لحظه تصميم گرفتم چند متر بدوم و جلوتر بروم ،با خودم
گفتم خدايا اگر قرار است چيزي شود يک تير بخورد توي سرم و همهچيز تمام شود .خواهشا
مجروح نشوم چون نه بيمه هستم و نه پول مداوا دارم .آيا به عنوان عکاس جنگ بايد به اين
چيزها فکر کنم؟ آنهم وسط عمليات که بايد فقط به فکر عکاسي باشم؟ ميدانستم اگر اتفاقي
گويند مواظب باش تو
گويند مگر ما گفتيم برو؟ هميشه هم به من مي
برايم بيافتد به من مي
بيمه نيستيها! خيلي عجيب است کسي سعي نميکند موانع را کم کند!"
بيست سال بعد سراغ عکسهايم ميآيند
هايش ميگويد" :از انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس
حس���ن قائدي در انتهاي صحبت
تش���کر ميکنم که گهگاهي به من کمک مالي کردند .اگر چه هزينههاي من در سفرهاي
چندساله به سوريه و عراق خيلي خيلي باال بود و تمام تجهيزاتم را از دست دادم اما دستاورد
بزرگي داش���تم و آن هم ثبت و ضبط بخش مهمي از تاريخ جهان اس�ل�ام است و قطعا در
آينده ارزش ثبت اين وقايع بيشتر مش���خص خواهد شد .روزي که سوريه را انتخاب کردم
به خودم گفتم :فضاي هنري و روشنفکري نميگذارند ديده شوي .فضاي هنري ما وارداتي
اس���ت و چندتا عکس از محدويت زن ايراني ميخواهد چون بازار خوبي در نمايشگاهها و
فس���تيوالهاي خارجي دارد .جامعه هنري و جامعه عکاسي ما دغدغه جهان اسالم و مقاومت
اسالمي ندارند.
من ميدانس���تم ويزاي سوريه به پاسپورتم بخورد خيلي جاها نميتوانم بروم .اما دغدغه من
ويزاي آمريکا و اروپا نبود .خوشحالم که توانستم بخش مهمي از تاريخ جهان اسالم و تاريخ
اي
آيند چون ميفهمند
ها مي
مقاومت را ثبت کنم و ميدانم بيست سال بعد سراغ اين عکس
دانم قطعا اين اتفاق خواهد افتاد و
واي چه بخش مهمي از تاريخ را پوشش ندادهاند .من مي
عکس���هاي مظلوم اين روزهاي من بعدها بهدرد خواهد خورد و ارزشمند خواهد شد .اگر چه
خيلي آسيب ديدم و هزينه دادم".

هيچ جاي دنيا چنين چيزي ندارند که مادري بعد از چهل سال استخوان پسرش را بگيرد و ببوسد و روي سرش بگذارد .چرا عمليات تفحص
شهدا بطور جدي عکاسي يا منتشر نميشود؟
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