
نيوشا توكليان 28 ساله از جمله عكاسان زن بنام 
ايران است كه اين روزها بيشتر فعاليت خود را 
روى ثبت مستندهاى اجتماعى متمركز كرده 

است. او كار خود را از سال 2002 شروع كرده و 
تاكنون موفق به كسب جوايز بين المللى بسيار 
زيادى از جمله كسب مقام دوم مسابقه اينگه 

مورال آژانس مگنوم در سال 2007 را دريافت 
كرده است. همچنين توكليان در سفرهاى خود 

به كشورهاى سوريه، عراق، لبنان و پاكستان 
عكس هاى مستند بسيار زيادى گرفته است 

كه اين عكس ها تاكنون در نشريات مهم 
دنيا همچون تايم، نيوزويك، نيويورك تايمز 

و لفيگارو چاپ شده است. توكليان هم اكنون 
عكاس آژانس پوالريز است. 

گفتگوى پايين به بهانه حضور او به عنوان يكي 
از مدرسين كارگاه هاي آموزشي سومين دوره 

جشنواره دوربين.نت است.

 وضعيت عكاسى خبرى در ايران را چگونه 
توصيف مى كنيد؟

ايران يكى از كشورهاى مهم دنيا تلقى مى شود 
اجتماعى،  سياسى،  خاص  اتفاقات  آن  در  كه 
ورزشى و فرهنگى به وقوع مى پيوندد. بنابريان 
تا  است   خبرى  عكاسان  براى  خوبى  فرصت 
بتوانند لحظات تاريخى را به ثبت برسانند. درحال 
حاضر من فكر مى كنم عكاسى خبري در ايران 
تواسنته به جايگاه خوبى برسد و با وجود تعداد زياد 
عكاسان فعال و عالقه مند جاى رشد و پيشرفت 
بسيارى براى اين رشته از عكاسى در كشور وجود 

دارد.
 به نظر شما عكاسان خبرى در كداميك از 
حوزه هاى خبرى تواسته اند بهتر و موثرتر 

فعاليت كنند؟
در فاصله سال هاى 76 تا 78 كه روزنامه هاى 
بسيارى منتشر مى شد عكاسان خبرى با توجه 

به فرصت هاى ايجاد شده توانستند عكس هاى 
سياسى بسيار خوبى را به تصوير بكشند. اما در 
دو، سه سال اخير عكس هاى اجتماعى به ويژه 
مستند اجتماعى بسيارى خوب و مؤثرى توسط 

عكاسان گرفته شده است.
 به تعداد زياد عكاسان به ويژه در حوزه 
به  توجه  با  كرديد.  اشاره  خبرى  عكاسى 
رشته  فارغ التحصيالن  افزون  روز  افزايش 
نقش  مى كنيد  فكر  دانشگاه ها،  از  عكاسى 
دانش عكاسى در پيشرفت اين رشته چقدر 

بوده است؟
 ببينيد من فكر مى كنم دانشگاه بهانه اى براى 
هدفمند كردن آدم هايى است كه هنوز تكليف 
و برنامه زندگى خود را نمى دانند. متاسفانه اكثر 
داشجويان رشته عكاسى در ايران ناخواسته وارد 
عكاس  يك  الزاماً  بنابراين  شده اند.  رشته  اين 
خوب عكاسى نيست كه در اين رشته تحصيل 
كرده باشد. نكته اى كه امروز در ميان عكاسان 
خبرى قابل مشاهده است و بسيارى از عكاسان 
خبرى كه در نشريات و خبرگزارى ها مشغول به 
كار هستند و عكس هاى بسيار خوبى مى گيرند 
فارغ التحصيل اين رشته نيستند. من به شخصه 
فكر مى كنم امروزه و با وجود گسترش اينترنت 
و دسترسى آسان به سايت هاى مختلف عكاسى 
هيچ بهانه اى براى تبديل شدن به يك عكاس 
خوب وجود ندارد. اگر عكاسى براى كار و فعاليت 
خود هدف داشته باشد قطعاً در كار خود موفق 

خواهد بود.
 به عنوان شخصى كه13، 12 سال است 
كه كار عكاسى مى كنيد، لطفاً به بخشى از 
اشاره  ايرانى  عكاسان  جامعه  مشكالت 

كنيد؟
يكى از مشكالت اصلى جامعه عكاسان، نبود 
عكاسان،  براى عكس هاست.  رايت  كپى  حق 
خود،  تخصص  و  حرفه  با  تا  مى گيرند  عكس 

كپى  ايران حق  در  وقتى  اما  كنند.  درآمدزايى 
و  مادى  حقوق  از  بخشى  ندارد،  وجود  رايت 
معنوى عكاسان ضايع شده و براحتى بسيارى از 
روزنامه ها و نشريات، عكس هاى عكاسان خبرى 
را بدون پرداخت هزينه اى به عكاس يا رسانه 
آن، در نشريه مورد نظر خود چاپ مى كنند. تنها 
در مواردى برخى روزنامه ها نام عكاس را در زير 
عكس عنوان مى كنند. همچنين يكى ديگر از 
معضالت جامعه كم بودن عكاس آزاد در ميان 
اكنون  هم  است.  خبرگزارى ها  و  مطبوعات 
عكاسان شاغل در روزنامه ها و خبرگزارى ها بايد 
رأس ساعتى مشخص در محل كار خود حضور 
داشته و حتى بايد ساعت حضور و غياب خود را 
اعالم كنند. حضور فيزيكى عكاسان در محل 
عكاس  يك  فعاليت  با  كامل  تناقض  در  كار 
حرفه اى خبرى است. عكاس زمانى مى تواند به 
درستى كار خود را انجام دهد كه در بيرون از 
روزنامه و در ميان مردم و جامعه باشد تا بتواند 

براحتى لحظات تاريخى را ثبت كند. 
 ... و نظرتان درباره سومين دوره جشنواره 

دوربين.نت چيست؟
جشنواره هايى  چنين  برگزارى  ماهيت  اصوًال 
انگيزه  ايجاد  باعث  عكس،  حوزه  در  ويژه  به 
كنم  مى  فكر  اما  مى شود.  عكاسان  ميان  در 
از جشنواره  اين دوره  از ويژگى هاى مهم  يكى 
دوربين دات نت، برگزارى كارگاه هاي آموزشي 
با موضوعات مختلف است و عكاسان مى توانند 
در اين كارگاه ها تجربيات خود را در اختيار ديگر 

عكاسان قرار دهند.

هيچ بهانه اى براى تبديل شدن 
به يك عكاس خوب وجود ندارد

عكاس آژانس پوالريز در گفتگو با ستاد خبرى جشنواره:

ــي امروز  1 - كيفيت برگزاري كارگاه آموزش
چگونه بود؟

عالي  خوب  متوسط  ضعيف  

ــنواره سوم چگونه  2 - كيفيت برگزاري جش
است؟

عالي  خوب  متوسط  ضعيف  

ــما از ميان عكسهاي  3 - عكس منتخب ش
راه يافته به نمايشگاه كدام شماره است؟

............. - 1

............. - 2

............. - 3

4 - نفرات پيشنهادي شما به عنوان مدرس 
ــي دوره هاي بعد چه  براي كارگاه هاي آموزش

كساني هستند؟
.......................... - 1
.......................... - 2
.......................... - 3

5 - نظر شما براي بهبود كيفيت اين جشنواره 
در سال بعد چيست؟

نظرسنجي

لطفا قسمت زير را با مطالعه پر كنيد و به 
راهنماهاي حاضر در سالن تحويل دهيد.

از اينجا بريده شود
از اينجا بريده شود
از اينجا بريده شود

نام و نام خانوادگي : 
رسانه : 

شماره تماس : 

نشريه روزانه سومين
جشنواره عكس خبري

دوربين . نت

عكس ها:
محمد تاجيك
حسين فاطمي
جواد مقيمي


