
 

کوههای آلپ آغشته به خون: بحران مهاجرت  
(مونتاژ شروع در مرحله)ای  فیلم مستند نود دقیقه  

 

 
 

مربوط هم ایران چون موضوعش به . به زبان فرانسه نوشتم درباره ساختن فیلم مستند جدیدم خوانید که میرا آنچه 
.خوانید م که میمتن را به فارسی ترجمه کرد شود می  

 
. عکاس بودم -در ایران در روزنامه آیندگان خبرنگار. نگار و کارگردان فیلم مستندم روزنامه. هستمجمشید گلمکانی 

در فرانسه زندگی  2891از سال . ها گریختم هللا من هم مثل هزاران ایرانی از زور و جبر آیتسه سال پس از انقالب، 

انشگاه در رشته سینما و تلویزیون ازد 2889سال . خواندن ادامه دادم در فرانسه به درس. دهم تبعید را ادامه میدر

یک ناشر فرانسوی در قالب را  "ایران، از نگاه تلویزیون فرانسه"رساله دکترایم درباره . دکترا گرفتمسوربن پاریس 

.ای چاپ کرد صفحه 192یک کتاب   

 

از متفاوت تصویر پناهنده و تبعیدی،  دادن هدف آن نشان. گذاشتم در پاریس پایک انجمن فرهنگی را  2882سال 

. ها، یک پناهنده و تبعیدی نماینگر کسی است که ناتوانی ذهنی و فکری دارد در این کلیشه. ها در غرب است کلیشه
ها و غمهای  سطح زندگی اقتصادی و اجتماعی تمامی مصیبت که از نظر نبوغ، فرهنگ، حقیر و زیردست کسی است

قهرمانی که با تالش و جسارت و جرات . داند ه یک پناهنده و تبعیدی خود را یک قهرمان میلیکادر ح. دارد اممکن ر
.به ادامه زندگی زیر فشار و زور حکومت کشورش نه گفته است  

این انجمن بیش از بیست فیلم مستند کوتاه و بلند درباره حقوق پناهندگی در فرانسه و رویدادهای مهم سیاسی در در 
، حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی رستوران دادگاه میکونوس در برلینمثل ترورهای  .ام تهایران ساخ

اکثر . 2799و یا جنبش اعتراضی به تقلب انتخاباتی ریاست جمهوری  2731فرانسه، قتلهای زنجیره ای پائیز  2889

  .اند فیلمهایم از تلویزیون فرانسه و کشورهای اروپایی پخش شده
توانید کاتالوگ مستندهایم را به فرانسوی و انگلیسی ببینید در این لینک می  

 

 فاجعه انسانی در کوههای آلپ
 1221از سال ها  این قله. شدم با خبرهای بلند آلپ در مرز ایتالیا و فرانسه  فاجعه انسانی در قله از 1228در نوامبر  

هایی هستند  مردها، زنها و کودکان یا آفریقایی. شوند یا وارد فرانسه میکه غیرقانونی از ایتال مسیر جدید مهاجرانی شده
ها  و یا ایرانی اند از خطرهای گذر از دریای مدیترانه جان سالم به در ببرند که با پشت سرگذاشتن چند کشور موفق شده

انی و ایتالیا خود را به فرانسه اند با گذشتن از ترکیه، یونان، بوسنی، کوراسی، اسلو هایی هستند که توانسته و افغان
بیش از دو سال با دشواری، پیاده و گریز از  ،اکثر. را به کشورهای اروپایی ادامه بدهند دو جاده تبعی برسانند

پلیس مرزی فرانسه با امکانات . خواهند در یک کشور اروپایی به یک زندگی درخور انسان دست یابند میمرزبانان 
کوههای بلند تا به حال پنج نفر جانشان را از دست در. گرداند با خشونت دستگیر و به ایتالیا برمییاد مهاجران را ز



جسمی صدمه آنهایی که . تعدادی از کوه سقوط کردند. اند قطع کردهتعداد زیادی به دلیل یخزدگی پایشان را . اند هداد
. ی و روانی خواهند داشتاند برای تمام عمل جراحتهای روح ندیده  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.پناهنده و تبعیدی: عضو خانواده بزرگ من هستنداین مهاجران   

 
  .روم های آلپ می گیرم و به قله را به دست می ام یرارددوربین فیلمب. کشد این فاجعه انسانی مرا به سوی خودش می

. بار به شهر بریانسون، نزدیک مرز ایتالیا سفر کردم پنجاین برگ از تاریخ تبعید در فرانسه  برای ثبت و ضبط  
 

!اند  کوههای ما به خون آغشته شده  
 

فضای آرام و . کند های زیبا حرکت می دوربین در کوههای آلپ و منظره
اما شب، کوهها شاهد . لذتبخش برای استراحت و گذراندن تعطیالت

سعی  مهاجران و پناهندگان؛ کودک، زن و مرد. دیگری هستندهای  صحنه
خطر . غیرقانونی خودشان را به فرانسه برسانند ،های بلند کنند از قله می

زیاد است، مخصوصا دستگیرشدن به دست پلیس مرزبانی که در کمین 
. است  
روند تا مهاجران خسته، مجروح  به کوه میشبها ای از مردم بریانسون  عده

پلیس تا به حال تعدادی را  ،در مقابله با مددیاران .و گمشده را نجات بدهند
.کرده استبه جرم کمک به ورود غیرقانونی خارجیها دستگیر و محاکمه   

 
این جمله ای است که مدام از زبان  !" اند کوههای ما به خون آغشته شده"

، تمیمو دمحم ،تواند مرگ بلسینگ هیچکس نمی": گویند می. شنوم مددیاران می
مهاجران دهیم که کوههای ما قبرستان  اجازه نمی "". و آلفا را قبول کند

   ".بشود
 

 

نادرنوازی  پناهگاه همبستگی، میهمان  
 پناهگاه همبستگیخطرها بگریزند و به بریانسون برسند چند روز در از اند ران و پناهندگانی که موفق شدهمهاج

.کنند خستگی درمیبریانسون   

از . مهاجران و پناهندگان از کشورهای آفریقایی بودند که دریای مدیترانه را پشت سر گذاشته بودند 1221از سال 

بعد از ورود  .در میان آنها زوجهای جوان با کودکان خردسال زیادند .بیشتر از افغانستان و ایران هستند 1212سال 



سر گذاشته تا به ایتالیا  تکشورهای بالکان را پش ،غیرقانونی به یونان، ماهها با ترس از خطر دستگیری، پیاده
.اند رسیده  

گی، دوستی و از گرمی و اشتیاق به زند رفضایی سرشا. گیرد دوربین زندگی پناهگاه همبستگی را فیلم می
.کمیاب در فرانسهبسیارنوازی  میهمان  

زندگی خیلی سخت  سه سال -دو در مسیر مهاجرت و گریز ا کهبرای من دیدن این جوانه": گوید می یک از مددیاران
".العاده است اند و هنوز پر انرژی لبخند به لب دارند خیلی فوق داشته  

 

دهنده مردم زیر ستم سرگذشت تکان  
خشنونت، ناامنی، زور و فشار عدالتی،  فیلم گرفتن و شنیدن زندگی این مهاجران و پناهندگان حکایت نابرابری، بی

برای . اوضاع چنین بماند موج عظیم مهاجرت و پناهندگی ادامه خواهد داشتتا زمانی که  .مدت در سطح دنیاستدراز
قادر به جلوگیری از  داررخا سیممامور مسلح و که مرز و  انسان امید به داشتن آزادی و آینده بهتر آنچنان قویست

.او نیستحرکت مصمم   
و ترس در مسیر دشوار فرار به آنها زیاد آسیب   خشونت. است سختشنیدن آنچه بر زنان جوان و فرزندانشان رفته 

.پلیس کشور کوراسی رحمی و بی به خصوص خشونت. زده است  

 
و یا جواب  .جواب سرباال دادند. لم مستند را تمام کنم به سراغ کانالهای تلویزیون رفتمبرای آنکه بتوانم ساختن این فی

.خورد هایشان نمی شنهاد من به نوع کاالی برنامهحتما پی. دادندن  
هایی به زبانهای فرانسه،  تحقیق، فیلمبرداری و مخارج چند سفر، برای به پایان رساندن فیلم و تهیه نسخدو سال از پس 

ای در سایت  آوری کمک صفحه  با همراهی یک انجمن که در جمع. احتیاج به کمک مالی دارم ...انگلیسی، فارسی و 
. ام آنها باز کرده  

.اینجاست کمک مالی لینک  
https://www.helloasso.com/associations/horizon-
communication/collectes/la-crise-migratoire-les-alpes-tachees-de-sang 
 

.توانند رایگان روی اینترنت ببینند برای تمام کسانی که دوست داشته باشند میفیلم که ساخته شود آن را   
.توانید این پیام را برای دوستان خود بفرستید برای کمک به ساختن شدن فیلم می  

.خوشحال خواهم شد اگر نظر و پیشنهادی دارید تماس بگیرید تا شاید شروع یک همکاری باشد  
 

 با سپاس
 

جمشید گلمکانی   
مستندساز –روزنامه نگار   

Horizon Communication 
Phone: 33-651 082158 
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