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 فراخوان
 

 شناخت تاریخ و فرهنگ ایران در قرن بیستم از طریق فیلم هاي موضوعی و روایت و مستند
 

ساعت فیلم ویدیویی از گفتگوهاي تاریخ  1100در بردارنده  تاریخ شفاهی ویدیویی ایران در قرن بیستممجموعه . 1
تشکل و نهاد فرهنگی،  115در  آن قرنپنج دوره از روایت کننده از چهار نسِل قرن بیستم که در 110شفاهی با 

 ،مسلحانه، زنان، دانشجویی، دانشگاهی، ادبی، کارگري، دهقانی، کانون نویسندگان -اجتماعی، سیاسی، سیاسی
هاي حقوق بشر، تئاتر،  سندیکایی، تعاونی، شورایی، نظامی، روزنامه نگاري، کانون وکالء، جمعیت حقوقدانان، کمیته

 . فعالیت داشتند... ر اولین فیلم تاریخ سینما در ایران وانرژي اتمی، دوبلور د
بیش از نیمی از . از این تشکل ها یا نهادها بودند اعضاي مؤسس یا پایه گذار یک یا چند جزو ،درصد از راویان 60

، هاي فارسی، انگلیسی عنوان کتاب به زبان 850سال زندان و مؤلف بیش از  500راویان داراي پیشینه بالغ بر 
  .هستند آلمانی، فرانسوي و روسی

 

هایی از اسناد مکتوب  مجموعهفعالیت آرشیوي در خصوص گردآوري و تنظیم تاریخ شفاهی و نیز  هاي این فیلم. 2
 -اغلب مرتبط با تشکلها و نهادهاي یاد شده براي کارتدقیق و تطبیق دو منبع شفاهی و مکتوب و -و نشریات

همه این سال ها از هیچ  لشایان ذکر است، در طو. شده استدي و داوطلبانه من تهیه با کار انفرا سال 32بمدت 
سال، هشت نفر از دوستان و  32البته در طول این . نکرده اممؤسسه یا نهاد داخلی یا خارجی کمک مالی دریافت 

صیلی این مسیر از کار طی شرح تف. هزار دالر یا معادل آن به من یاري مالی داده اند 28عالقه مندان جمعاً مبلغ 
  .مسائل در سایت انجمن ما بازتاب دارداین شده من و از جمله درباره 

 

از درون این  با کنکاش و بررسی توان صدها موضوع و روایت درباره تاریخ و فرهنگ ایران در قرن بیستم را می. 3
و سپس با انجام کار فنی برش و مونتاژ، آنها را چون مانند فیلمی . یافت و مشخص نمودساعت فیلم  1100مجموعه 

  .اینجا از نظر می گذرد، تهیه و براي پخش آماده نموددر که 
 

بینم که  اما، این توان را در خود می. من مدتی است، کارم را در رابطه با گفتگوهاي تاریخ شفاهی متوقف کرده ام. 4
یاد شده بیرون بکشم و آنها را براي  فیلم ساعت 1100و روایت را داوطلبانه از درون  موضوع 300بر بتوانم بالغ 

متاسفانه، کار برش و مونتاژ فیلمهاي مورد بحث از تخصص و توان من . آماده نمایم و مونتاژ نهاییِ برش مرحله 
 .خارج است

 

کاري براي با یاري آنان بتوان راهنگ ایران است تا هدف از این فراخوان، دعوت از دوستداران تاریخ و فره. 5
 .دورفراهم آ را این فیلم ها و مونتاژ برش تأمین هزینه فنیِ

    
 حمید احمدي 

 ناخدا سابق نیروي دریایی ایران 
 عضو هیئت مؤسس انجمن بین المللی تاریخ شفاهی 

  )در نهمین کنفرانس بین المللی تاریخ شفاهی میالدي 1995سال در (
 ) برلین(بنیانگذار و مدیر انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران 
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