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سمت را هم گفتیم چون کامال براساس اسناد 
جلو رفتیم. مگر در این مملکت کهریزک اتفاق 
نیفتاده؟ مگر کسی می تواند پنهان کند؟ اگر 
قرار باشد به سال88 اشاره شود باید به کهریزک 
و نیروی انتظامی هم اشاره شود. به هر حال در 
هر بحرانی می توانیم چهار حرکت اشتباه هم 

پیدا کنیم.
 شاید به این خاطر جبهه بندی پيش 
آمد یا برای دولت شــائبه مخالف 
به وجود آمد کــه در موقعيت زمانى 
»گاندو« پخش شد که آن ها عقيده 

داشتند تلویزیون عليه دولت است!
افشار: این خطای اســتراتژیک دولت بوده، 
یعنی دولت به خاطر پیــش داوری که عرض 
کردم یک خودزنی کرد و به اعتقاد من برخی 
از آن هم هوشمندانه و زیرکانه بود و اتفاقا تحت 
سیطره نفوذ بود. با تاثیر از »گاندو« آمدند برخی 
از کمبود ها و عیوب خودشان را پوشاندند. یعنی 
آمدند گفتند که تلویزیون جمهوری اسالمی 
خواسته دولت را بزند درحالی که اصال این طور 
نیست. ما در تمام دیالوگ ها قصدمان مشخص 
است. حتی از شــخص رئیس جمهور دعوت 
کردیم که بیایند ســریال را بدون سانسور هم 
ببینند که آیا ما قصد تخریب ایشان را داشتیم!؟ 
اتفاقا خیلی از جاها در جهت حمایت از دولت 
هم برآمده ایم، اما در کل هدف اصلی نمایش 

اقتدار و امنیت ملی ایران بود.
 پس این یعنى تلویزیون چيزهایى 
که در حمایت از دولت بوده پخش 

نکرده است!
امینی: خیر. خودشان سانسور کردند.

افشار: بعد از فشار های پی درپی این سانسور ها 
اعمال شــده اســت. در حین پخش! حتی به 
پشت صحنه سریال اجازه پخش ندادند و ما در 
تلویزیون ممنوع المصاحبه هم شدیم که هنوز 
برای من قابل درک نیست! این به نظر من دو 
زاویه دارد: یکی این که عمدا دولت خواســته 

خودزنی کند تا بتواند از آن بهره برداری سیاسی 
کند. دوم این که اشــتباه و پیش داوری کرده 
است که هنوز حاضر نیست از موضع گرفته شده 
عقب نشینی کند. اگر جسارت داشته و دارند 
من اعالم کردم، حاضریم سی قسمت سریال 
سانسورنشــده را بدهیم ببینند که بفهمند ما 
چنین قصدی نداشــته و نداریــم و اتفاقا باید 
از مــا حمایت هم می کردند در شــرایطی که 
منطقه و روابط ما با غرب دچار بحران و تنش 
شده، نمایش این ســریال که بیانگر اقتدار و 
غرور ملی جوانانــش در مقابل بدخواهان این 
سرزمین و تقویت روحیه ملی شده است باید 
تحسین برانگیز هم باشد، البته که مردم فهیم 

کشورمان این قدردانی را داشتند. 

برگردیم به آن نکتــه که گفتيد اگر 
تلویزیون اجــازه ندهد در مورد قوه 
قضایيه بســازید شــما سينمایى 

مى سازید؟
امینی: مخاطب ما شفاف ســازی را مطالبه 
می کند. برای ما اقتــدار نظام و حاکمیت مهم 
است دنبال این نیســتیم در مملکت فتنه یا 
آشــوب به وجود بیاید. ما می گوییم هر جا که 
فساد هســت و آسیب به ریشــه این مملکت 
می زند باید اصالح شــود. نگاه می کنیم شش 
سال معیشت مردم به هم ریخته است، شش 
سال همه سیستم های اقتصادی به هم ریخته 
است. این باید شفاف سازی شــود. نمی شود 
ســکوت کنیم و بگوییم مصلحت. چهل سال 
در برهه حســاس کنونی هستیم. قرار نیست 
اتفاقی در نظام بیفتد قرار هست آن هایی که دزد 
هستند یقه شان گرفته شود. این آدم می تواند 
در قوه قضاییه، مجلس و دولت باشد و هر جایی 
که فســادی رخ می دهد. این اتفاق باید همه 
جا بیفتد و با همه  آن ها که مفســد هســتند 

برخورد شود.
 اساســا باید ایــن ذهنيت که یک 

سریال امنيتى قرار است طيفى را زیر 
ســوال ببرد باید برطرف بشود چرا 
که امنيت برای همه اعضای جامعه 
است و داشتنش موهبت است دعوا 

که نمى خواهد.
امینی: احســنت! به خاطر همین اســت که 
ملت پشت »گاندو« ایستادند و از آن حمایت 

می کنند.
 ما برای اولين بارها مى بينيم که در 
اتاق های بازجویى چه اتفاقى مى افتد 
و سوالى پيش مى آید که سوال مردم 
است این که این طور شنيده مى شود 
که در اتاق بازجویى شکل برخورد 
این قدر مسالمت آميز نيست که شما 
نشان دادید. اغماض کردید یا از شما 

این طور خواستند.
امینی: خیر. هیچ اغماضی در کار نبود؛ چند 
هفته دیگر مســتند »جیســون رضاییان« 
پخش می شود که دوربین جلوی او هست و 
با بازجویش جوک می گوید و ناهار می خورد.

افشار: ما تحقیقات الزم و کافی داشتیم، در 
حوزه جاسوسی و امنیتی این اتفاقاتی را که در 
زندان مشاهده کردید کامال واقعی شبیه سازی 

شده است.
امینی: با ترفند های خیلی تخصصی بازجویی 

می کنند. اصال با فحش و کتک نیست.
 چقدر در مقاطع مختلف در توليد به 
شما توصيه شد که از کسى حمایت 
کنيد یا کسى را احيانا زیر سوال ببرید 
و شما چقدر به درخواست آدم ها در 

پروسه توليد عمل کردید؟
امینی: ما هیچ توصیه ای در سریال نداشتیم 
خیلی آتش به اختیار و آزادانه سریال ساختیم.

افشار: مــن 16-15 سریال ســاخته ام. تنها 
سریالی بود که در آن به لحاظ روانی بیشترین 
آرامش را داشتم. در پروژه های قبل معموال از 
طرف تهیه کننده یا بیرون از پروژه فشــارها و 
سفارش هایی می شــد اما در »گاندو« چنین 
پدیده ای نداشتیم و اگر هم موردی بود بیشتر 

مشورت هایی بود که اتفاقا ما نیازمند آن بودیم.
 چــرا نمى گویيــد ســریال برای 

کجاست؟
امینی: گفتیم در تیتراژ هم هســت. موسسه 

شهید آوینی با مشارکت شبکه سه سیما.
 چرا در تيتراژ عنوان نکردید و با ابهام 

مخاطب پيگير را روبه رو مى کنيد؟
امینی: ما همه جا گفتیم گروه فیلم و سریال 
شبکه سه سیما با موسسه شهید آوینی این کار 
را تولید کردند. موسسه شهید آوینی هم برای 

سپاه است.
 یک نکته ریز فيلمنامــه ای که در 
کارهای امنيتى وجود دارد این است 
که در این نوع کارها درام نقش اصلى 
را دارد اما در سریال »گاندو« درام، 
روابط، خانــواده و... نقش کم رنگى 
دارند. این را شکاف، حفره و ضعف 

کار نمى دانيد؟
افشار: به لحاظ دراماتیک فکر می کنم »گاندو« 
یکی از قوی ترین فیلمنامه هــای تلویزیون ما 
در این ســال ها بود، اما در مورد روابط خانواده و 
شخصیت های مرتبط با آن فکر می کنم در این 
برهه از سریال سازی این شیوه استفاده در درام 
نخ نما شــده که در مورد زندگی های خصوصی 
شخصیت ها صحبت کنیم و بیش از این بپردازیم، 
شاید در چنین ظرفیتی که در این سریال وجود 

داشت ممکن بود ضدریتم باشد. 
امینی: براســاس نیاز قصه مثــال به خلوت 
»محمد« در شــب عملیات بسنده می کنیم 
یعنی خیلی از داستان های شخصی او را گفتیم.
 نکته دیگر در کارهای ضدجاسوسى 
محبوب شدن ناخودآگاه ضدقهرمان 
هست. کنترلى برای این موضوع و 
دوست داشتنى شدن بازیگر نقش 
»جيسون«(پيام دهکردی) نداشتيد؟

افشــار: هدف ما پرهیز از کلیشــه ها بود که 
ضدقهرمان همیشه سیاه و تک بعدی نیست. اتفاقا 
می خواهیم بگوییم آدم هایی که کار جاسوسی و 

خالف می کنند شبیه همه آدم ها هستند.

 یکى از اصل های سریال امنيتى برای مبنای خشونت و سکس است که در 
پروژه های ما اولى باید طبيعتا »صفر« باشد و دومى تا حدی! این چقدر در توليد 

برای روایت اصل قصه دست شما را بست؟
امینی: ما هر دو را داشتیم. کامال هوشمندانه بود. مثال سکانس هایی که بین علیرام نورایی 

و سارا محمدی بود.
افشار: موضوعی که اشاره کردید دو عنصر مهم و تاثیرگذار برای جذب مخاطب در سینمای 
غرب به خصوص هالیوود است و اتفاقا با رویکردهای غرب موثر هم بوده است، اما با مولفه هایی 
که ما بر اساس فرهنگ و عرفی که داریم طبیعی است که به خصوص عنصری مثل سکس در 
نمایش آثار ما جایی ندارد و اگر آثار ما این توانمندی را دارند که بدون تکیه و بهره از این دو 
مولفه مورد اقبال مخاطب قرار گیرند دست مریزاد دارند ولی به میزانی که اخالق و فرهنگ 
اجازه دهد. موقعیت ها و صحنه های مشروعی را می توان خلق کرد که تا اندازه ای برای مخاطب 
از این حیث هم جذاب باشد، مانند روابطی که »مجتبی« اشاره کرد، ارتباط نامشروع دختر 
عکاس)مریم کالیی( با »مایکل« و همزمان با »فرهاد حقی« و یا ماموریت هایی که »مرجان« 
و »گلی«  در ایجاد رابطه کثیف با افراد داشتند و حتی خشونتی که فرهاد قائمیان در زندان 

داشت و.... بنابراین هر دو عنصر را در حد رسانه ملی داشتیم.

به عنوان سوال آخر مى شود صادقانه جواب بدهيد که بعد از تماشای »گاندو« 
دوست داشتيد چه کسى از سریال رضایت داشته باشد؟ 

افشار: مسئوالن، به خصوص رئیس جمهور و بعد مردم. 
امینی: من نمی توانم بگویم.

افشار: باالخره یک اتفاق واقعی در این ممکلــت افتاده و از سال87 »جیسون 
رضاییان« وارد ایران شــده و یک دفتر نشــریه را راه اندازی کرده و آدم هایی را 
جذب خودش کرده و توانســته یک شــبکه نفوذی را در پوشش فعالیت های 
خبرنگاری اش طراحی کند و به باالترین مقامات کشورمان دسترسی داشته باشد 

و از طریق آشناهای موجود، این امکان فراهم شده است. باالخره در سال93 این آدم 
دستگیر می شود و اواخر 94 مبادله می شود. در طول این مراودات و نزدیکی طبیعتا 

فعالیت هایی هایی را انجام داده که در سریال به آن پرداخته شده و کسی نمی تواند 
منکر این نزدیکی شود. حاال کارکنان امنیتی براساس هوشمندی شان این غده 
سرطانی را شناسایی و از پیرامون مقامات بیرون کشیده اند، این نمایش سریال 
ما بود، حتی اگر فکر کنیم تخیلی هم بوده باشد، باز شایسته است اولین نفری 

که رضایت داشته باشد و فعالیت و اقتدار نیروهای امنیتی کشورش را تحسین کند 
شخص رئیس جمهور باشد.

خبرنگاری اش طراحی کند و به باالترین مقامات کشورمان دسترسی داشته باشد 
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 مبادله می شود. در طول این مراودات و نزدیکی طبیعتا 

ما بود، حتی اگر فکر کنیم تخیلی هم بوده باشد، باز شایسته است اولین نفری 
که رضایت داشته باشد و فعالیت و اقتدار نیروهای امنیتی کشورش را تحسین کند 

 این آدم 


