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مصطفي محمدي     سينما

  جواد محرمي
در حالي ك�ه امس�ال وزارت ارش�اد دولت 
دوازدهم از ارائ�ه فيلمي ب�ا موضوع جنگ 
به آكادمي اس�كار پرهيز كرد، با مش�اهده 
ليس�ت آثار ارائه ش�ده به اس�كار از سوي 
بسياري از كش�ورهاي مهم اروپايي و غربي 
مشاهده مي شود كه اين كش�ورها آثاري با 
موضوع جنگ را رهسپار اس�كار كرده اند. 
دست كم 10 كشور اروپايي امس��ال فیلم هايي با 
موضوع جنگ را به آكادمي اسكار معرفي كرده اند 
و ابايي از اين مسئله نداش��ته اند كه فیلمي با اين 
موضوع را به عنوان يكي از بهترين آثار س��ینمايي 
خود روانه اسكار كنند جالب است كه تقريباً نیمي 
از آثار مربوط به جنگ جهاني هستند و ارتباطي به 
جنگ های معاصر ندارند. فرانسه، لهستان، اتريش، 
آلمان، مجارستان، ايسلند، هلند، روماني، روسیه، 
اس��لواكي و اوكراين، كش��ورهايي از اروپا هستند 
كه با موضوعات مرتب��ط با جنگ آثار خ��ود را به 
اسكار معرفي كرده اند. اين درحالي رقم مي خورد 
كه وزارت ارش��اد دولت دوازدهم از ارائه فیلم »به 
وقت ش��ام« كه دارنده عنوان بهترين كارگرداني 
از جشنواره فیلم فجر با موضوع نبرد با داعش بود 
پرهیز و به جاي آن فیلمي را روانه اس��كار كرد كه 
نمايش��ي رقت بار و فالكت بار از جامع��ه ايران به 
نمايش مي گ��ذارد، البته اين اش��تهاي عجیب در 
تولید و ساخت فیلم هاي جنگي و معرفي به اسكار 
به اروپا و كشورهاي غربي خالصه نمي شود، گرچه 
غربي ها در اين زمینه رغبت بسیار بیشتري از خود 
نشان مي دهند. كشور چین سال گذشته با فیلمي 
با عنوان »مبارز گرگ 2« در اسكار حضور داشت كه 
يك فیلم اكشن تماشاچي پسند میهن پرستانه است 
كه داستان يك مأمور نیروهاي ويژه ارتش چین )با 
بازي وو( را تعريف مي كند كه با آدمكش هاي غربي 
تش��نه به خون مبارزه مي كند تا جان شهروندان 
چیني را نجات بده��د كه در ي��ك جنگ داخلي 
آفريقايي گیر افتاده اند. فرنك گريلو بازيگر امريكايي 
فیلم هاي »كاپیتان امريكا: جنگ داخلي« و »مبارز« 
نقش ش��خصیت منفي اول فیلم را بازي مي كند 
و س��لینا ِجید بازيگر امريكاي��ي- هنك كنگي هم 

قهرمان زن داستان است. 
    »عمليات درياي سرخ« از هنگ كنگ 
فدراسیون فیلمس��ازان هنگ كنگ »عملیات 
درياي س��رخ« را به عنوان نماينده اين كش��ور 
براي شركت در بخش بهترين فیلم خارجي زبان 

نود و يكمین دوره اس��كار انتخاب كرده اس��ت. 
»عملیات درياي سرخ« را دانته الم با بودجه ای 
نزديك به ۷0 میلیون دالر درباره حضور نیرو  هاي 
چیني در س��ال 2015 در زم��ان جنگ داخلي 
يمن در خلیج عدن كارگرداني كرده است. اين 
فیلم به مناسبت نودمین س��ال تاسیس ارتش 
آزادي بخش خلق چین و نوزدهمین كنگره ملي 

حزب كمونیست چین ساخته شده است. 
   فرانسه با »خاطرات جنگ« 

اما سینماي فرانس��ه فیلم »خاطرات جنگ« را به 
عنوان نماينده رسمي خود در شاخه بهترين فیلم 
خارجي جوايز سینمايي اسكار 2019 انتخاب كرده 
اس��ت. فیلم »خاطرات جنگ« با اقتب��اس از رمان 
زندگینامه نوش��ته »مارگارت دوراس« نويس��نده 
فرانس��وي با عنوان »جنگ: يك خاطره« س��اخته 
شده است و داستان آن در سال 1944 مي گذرد كه 
فرانسه همچنان تحت اشغال آلمان هاي نازي بود. 
»مارگارت دوراس« كه در آن زمان نويسنده جواني 
بود قبول مي كند مجموع��ه اي از مالقات پنهاني با 
يك خبرچین نازي داشته باشد و در ازاي آن از محل 
حضور همس��رش »روبرت آنتلم« اطالعاتي كسب 
كند. »آنتلم« كه يك نويسنده بود از چهره هاي اصلي 
جريان مقاومت فرانسه محسوب مي شد كه زنداني و 

به اردوگاه كار اجباري »داخاو« فرستاده شد. 
    لهستان با »جنگ سرد« در اسكار 

اما كمیته اسكار لهس��تان فیلم »جنگ سرد« 
ساخته پاوو پاولیكوفسكي را به عنوان نماينده 
اين كشور براي شركت در بخش بهترين فیلم 
خارجي انتخاب كرد. »جنگ س��رد« داستان 
ي��ك رابطه عاش��قانه بدفرج��ام در اواخر دهه 
50 و اواي��ل ده��ه 60 میالدي در اروپاس��ت. 
اين فیلم كه احتماالً ج��زو فیلم هاي محبوب 
فصل جوايز خواهد بود نخس��تین ساخته پاوو 
پاولیكوفسكي پس از فیلم »ايدا« 2014 است 
كه توانست اس��كار بهترين فیلم خارجي زبان 

را از آن خود كند. لهس��تان از س��ال 1963 در 
رقابت هاي اسكار ش��ركت مي كند و تنها يك 
بار آن هم در سال 2014 با فیلم »ايدا« ساخته 
پاوو پاولیكوفس��كي جايزه اسكار بهترين فیلم 

خارجي زبان را به دست آورده است. 
 كشور اتريش نیز فیلم »والس والدهايم« را درباره 
جنگ دوم جهاني روانه اسكار مي كند؛ فیلمي به 
كارگرداني روت بكرمان درب��اره كورت والدهايم، 
دبیر كل پیشین س��ازمان ملل كه پس از ورود به 
رقابت رياست جمهوري اتريش، گذشته تاريكش در 
همكاري با نازي ها برمال شد. همچنین كشور آلمان 
فیلمي درباره جنگ دوم جهاني روانه اسكار كرده 
است. »هرگز رو برنگردان« به كارگرداني فلوريان 
هنكل فون دونرسمارك درباره يك هنرمند جوان 
است كه از آلمان شرقي به آلمان غربي مي گريزد اما 
همچنان اسیر خاطرات دوران كودكي اش از زمان 

نازي ها و سپس آزار حكومت كمونیستي است. 
مجارس��تان در اين دوره با فیلم »غروب« س��اخته 
السلو نمش در اين رقابت حضور دارد كه موضوع آن 
درباره زندگي در بوداپست در آستانه جنگ جهاني 
اول است كه ش��خصیت محوري آن دختري جوان 
است كه به دنبال كار مي گردد. همچنین ايسلند »زن 
در جنگ« ساخته بنديكت ارلینگسون را به عنوان 
نماينده خود در اس��كار معرفي كرده است؛ فیلمي 
درباره يك رهبر گروه كر كه مي خواهد مانع عملیات 
احداث يك كارخانه آلومینیوم در ايسلند شود. عنوان 
فیلم اس��كاري كش��ور هلند نیز »بانكدار مقاومت« 
به كارگرداني يورام لورسن است كه داستان واقعي 
بانكداري اس��ت كه در جنگ جهاني دوم میلیون ها 

دالر از پول بانك را به جنبش مقاومت مي دهد. 
روماني ديگر كشور غربي است كه با فیلمي با موضوع 
جنگ به اسكار مي رود. »اهمیتي ندارد كه در تاريخ 
تا حد بربرها سقوط كنیم« ساخته رادو ژوده درباره 
هنرمندي است كه قصد دارد كشتار قومي قبیله اي 
سال 1941 به دست ارتش روماني را در قالب يك 
نمايش روي صحنه ببرد. اما كش��ور روسیه نیز از 
كشورهاي غربي عقب نمانده و با فیلم »سوبیبور« 
به كارگرداني كنستانتین خابنسكي درباره شورش 
در اردوگاه مرگ سوبیبور در لهستان سال 1943 
به اسكار ورود مي كند. كشور اس��لواكي نیز ديگر 
كشور اروپايي است كه عالقه مند ژانر جنگي است 
و بهترين فیلمش با نام »مترجم« را كه در اين ژانر 
تولید شده روانه اسكار كرده است. اسكار از اين نظر 
مي تواند داراي اهمیت قلمداد شود كه صرف معرفي 
فیلم از سوي كش��ورها به اين آكادمي بازتاب هاي 
رسانه اي زيادي دارد و هزاران عضو بلندپايه و مهم 
اين آكادمي از سراسر جهان اين آثار را مي بینند و به 
همین نسبت اين آثار در رسانه هاي اغلب كشورهاي 

جهان مورد ارزيابي قرار مي گیرند. 
رشد و عالقه به ژانر جنگي در میان كشورهاي 
غربي موضوعي اس��ت كه مي توان��د به طرزي 
كارشناسانه تر مورد بررسي قرار گیرد اما اينكه 
دولت ايران به عنوان كش��وري ك��ه در كانون 
بس��یاري از نزاع ها و جنگ ه��اي منطقه اي و 
جهاني ق��رار دارد از ارائه فیلم خوب و تكنیكي 
»به وقت ش��ام« با موضوع داعش كه كاماًل در 
ژانر جنگي مي گنجد پرهیز كرده و بدون در نظر 
گرفتن مالحظات ملي در اسكار حاضر مي شود، 

موضوعي قابل تأمل است.

گزارش »جوان« از اشتهاي عجيب كشورهاي غربي در ساخت فيلم جنگي 

 آرايش جنگي سينماي غرب در اسكار 
در غياب »به وقت شام«!

تهيه كننده برنامه »بدون توقف« عنوان كرد

»بدون توقف« استانداردهاي خودش را دارد
  فرزين ماندگار 

تهيه كننده و كارگردان برنامه بدون توقف ضمن بيان بررسي 
ش�بهات جامعه به عنوان ه�دف برنامه، گفت: م�ا معيارها و 
استانداردهاي دست و پاگير را تا حدودي كنار زديم و معيارهاي 
خودمان را داشتيم كه با حمايت مدير محترم شبكه 3 انجام شد 
و البته سانسور هم نداش�تيم اما به علت كمبود زمان، حذف 
داشتيم كه در مورد حذف حرف هاي اصلي مردم مقاومت شد. 
نجارزاده در نشست خبري »بدون توقف« شبكه 3 صدا و سیما كه 
روزگذشته با حضور عوامل تولید اين برنامه و جمعي از اهالي رسانه و 
خبرنگاران خبرگزاري ها و مطبوعات برگزار شد، ضمن ابراز امیدواري 
به استقبال مردم از برنامه و در پي آن تغییر رويه برنامه سازي در صدا 
و سیما، به ديده ش��دن برنامه توسط مردم، افراد شاخص كشور اعم 
از سیاستمداران و هنرمندان نیز اشاره كرد. تهیه كننده برنامه بدون 
توقف به فراخوان عمومي براي انتخاب مهمان ها هم اشاره و تصريح 
كرد: هدف ما از مطرح كردن مس��ئله عفاف و حجاب، اقناع نیست 
بلكه بررسي مباحثي است كه بین مردم در اين مورد گفته مي شود 
و صدا وسیما به آن نمي پردازد. ما در فضاي مجازي و برنامه فراخوان 
مي دهیم كه افراد رزومه خود را بفرستند، مصاحبه شوند و افرادي كه 
شبهه دارند، به برنامه دعوت شوند. نجارزاده در پايان سخنان خود از 
دو اتفاق جديد در فصل جديد برنامه خود خبر داد و گفت: تمركز بر 
انديشه جوانان، شبهات انديشه اي و شبهات عملكردي نظام است. 
براي دوره بعد به دنبال شخصیت هايي چون حجت االسالم والمسلمین 
اژه اي براي شبهات قوه قضائیه، محسن رضايي براي شبهات سپاه و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پزشكیان در مورد مجلس و نیز به 

شبهات وقايع تاريخي انقالب مثل فتنه 88 خواهیم پرداخت.
 ما شبهات زيادي داريم كه در جامعه بزرگ شده است و بايد راجع 
به آنها صحبت كنیم. در بخش ديگر برنامه، خانعلي زاده، سردبیر 
برنامه بدون توقف ضمن تش��كر از مدعوين به مطالبي كه در نقد 
برنامه بدون توقف مثل مكاني كه براي ضبط اختصاص داده شده 
پرداخت و افزود: كافه و رستوران نماد جامعه است كه مردم در آن با 
هم صحبت مي كنند، مقايسه مي كنند، كد مي آورند و آمار مي آورند 
كه ممكن است اشتباه يا درست باشد. در اين مكان ها مباحث خیلي 
تخصصي مثل اينكه در غرب چه فلسفه اقتصادي حاكم است زده 
نمي شود. بنابراين جسارت شد حرف هايي كه مردم باهم مي زنند در 
صدا و سیما گفته شود و نیز لزوماً به اين سخنان جوابي داده نشود، 
قرار بود اين حرف ها زده بشود و درباره اش با فردي كه متخصص 
است تخصصي تر سخن بگويیم، مثاًل بحث صنعت خودروسازي 
ايران و كره جنوبي را مردم در همین فضاهاي عمومي عنوان كردند 

و ما اين موضوع را تخصصي تر به چالش كشانديم.

موسي حقاني در نشست سوژه يابي مستند عنوان كرد

چرا »بي بي سي« چهره فراماسونر ها را نشان نمي دهد؟!
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 ارزش هر كس به مقدار دانايی 

و تخّصص اوست.

چشم و كاسه خانه سينما به آش ديگران!
خانه سينما سهمش از محل درآمد پخش مسابقات جام  جهاني فوتبال در سينماها را مطالبه كرد

    سيدمرتضي ذاكر
نايب رئيس هيئت مديره خانه سينما در مورد سهم خانه سينما 
از محل درآمد نمايش مس�ابقات جام جهاني 2018 فوتبال در 
سينماها گفت: هنوز پولي به حساب خانه سينما واريز نشده است. 
مرتضي رزاق كريمي نايب رئیس هیئت مديره خانه س��ینما، در 
رابطه با آخرين وضعیت دريافت سهم خانه سینما از محل درآمد 
پخش مسابقات جام جهاني فوتبال در سینما ها گفت: هنوز هیچ 
مبلغي به حساب خانه سینما واريز نشده است و به محض واريز 
شدن برنامه ريزي هاي الزم صورت خواهد گرفت. شوراي عالي 
اكران بايد در اين باره نظر بدهد، چون نظ��ارت عالیه بر موضوع 
اكران دارد. طرح اين موضوع از سوي رزاق كريمي در حالي صورت 
گرفته كه پیش از اين س��یدضیاء هاشمي دبیر كمیته انضباطي 
كارگروه اكران، اعالم كرده بود در صورت تشكیل جلسه شوراي 
عالي اكران طي روز دوشنبه )دوم مهرماه( ضمن طرح اين موضوع 
در مورد آن تصمیم الزم اتخاذ خواهد ش��د. به همین علت دبیر 

كمیته انضباطي كارگ��روه اكران به س��ینماداران اعالم كرد كه 
بايد ظرف مدت 48 ساعت فیش واريزي خود را ]به حساب خانه 

سینما[ به كمیته انضباطي كارگروه اكران ارائه دهند. 
ساعتي بعد از انتشار صحبت هاي مرتضي رزاق كريمي نايب رئیس 
هیئت مديره خانه و نیز تشكیل نشدن جلس��ه شوراي عالي اكران 
در موعد مقرر اعالم شد)روز دوشنبه( سیدضیاء هاشمي در همین 
زمینه توضیحاتي ارائه كرد. هاشمي دبیر كمیته انضباطي كارگروه 
اكران درباره علت عدم برگزاري جلسه شوراي عالي اكران كه قرار بود 
طي آن به سینماداران ابالغ شود تا درآمد حاصل از نمايش فوتبال 
در سینماها را به حساب خانه سینما واريز كنند، بیان كرد: با توجه 
به اينكه ما در كمیته انضباطي تا االن به آخرين مصوبه شوراي عالي 
اكران دسترسي نداشته ايم اين موضوع به تعويق افتاده بود ولي حاال 
قرار است دستورالعملي تنظیم و به سینماهاي نمايش دهنده ارسال 
كنیم تا سینماداران هرچه زودتر اين مبالغ را واريز كنند. طبق مصوبه 
شوراي عالي اكران، قرار بر اين است كه شماره حسابي اعالم و اين پول 

به خانه سینما داده شود اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده است.  
مطالبه و سهم خواهي خانه سینما در حالي صورت گرفته كه وقتي 
بحث نمايش بازي هاي جام جهاني فوتبال در سالن های سینما مطرح 
شد، سینماداران به دلیل سود سرشار و بدون دردسر اين كار، اولین و 
تنها گروه موافق چنین اقدامي بودند ولی مسئله قابل تأمل اين است 
كه خانه سینما به لطف داشتن مدعاي كسوت پدرخواندگي صنوف 
س��ینمايي، از رديف بودجه قابل توجه دولت��ي در كنار كمك هاي 
بالعوض برخي از افراد و دستگاه هاي خصولتي بهره كافي دارد اما به 

طرز عجیبي چشمش به دست و دهان ديگران است.

 خشم مخاطبان 
از سينماگر شدن هيالري كلينتون

پ�س از ورود هيالري كلينت�ون به دنياي س�ينما و اع�الم تصميمش براي 
ساخت فيلم »س�اعت زنان؛ نبردي بزرگ براي فتح رأي« نظرسنجي هاي 
متع�دد حكاي�ت از خش�م مخاطب�ان در م�ورد اق�دام كلينت�ون دارد. 
به گزارش سايت خبري ددالين، كمتر از دو ماه پیش خبري منتشر شد كه همزمان 
در دو دنیاي هنر و سیاست به سرعت دست به دست شد؛ خبري كه نشان از شغلي 
جديد براي هیالري كلینتون سیاس��تمدار امريكايي مي داد و آن تهیه كنندگي 
سینما بود. طبق خبري كه اول آگوست)اواس��ط مردادماه( سال جاري میالدي 
در رسانه ها منتشر شد، هیالري كلینتون سناتور و وزير سابق امور خارجه  اياالت 
متحده امريكا قصد دارد با همراهي استیون اسپیلبرگ فیلم يا سريالي بر اساس 
كتاب »ساعت زنان؛ نبردي بزرگ براي فتح رأي« نوشته الین وايس بسازد. اين 
همكاري در قالب شاخه تلويزيوني »امبلین« استوديوي فیلمسازي اسپیلبرگ 
خواهد بود. حال اولین نظرسنجي ها از كاربران مهم ترين رسانه هاي تصويري جهان 
خبر از واكنش منفي مخاطبان نسبت به ساخت اين اثر توسط هیالري كلینتون 
مي دهد. مركز تحقیق و نظرسنجي »آلفا« با اعالم اين نتايج خبر داده است كه اين 
واكنش هاي انتقادي حتي از نظرات منفي مخاطبان به خبر قرارداد بین باراك اوباما 

و همسرش با كمپاني نتفلیكس هم پیشي گرفته است. 
نیس فروم بنیانگذار »آلفا« از مخالفت ها و حتي خشم مخاطبان درباره كلینتون 
 HBO خبر داده است. طبق نظرسنجي ها حدود 13درصد از مخاطبان شبكه
درباره پروژه كلینتون رأي به نظر »بسیار مخالف« داده اند. اوضاع در  نتفلیكس 
از اين هم خراب تر است و 20درصد از كاربران اين وب سايت نظري كاماًل منفي 

به اين موضوع دارند.

 كتاب »سربلند« روايت زندگي 
شهيد محسن حججي منتشر شد

كتاب »س�ربلند« روايت زندگي ش�هيد محسن حججي 
از س�وي انتشارات ش�هيد كاظمي منتش�ر و توزيع شد. 
كتاب »سربلند« روايتي است مس��تند داستاني از كودكي تا 
شهادت محسن حججي كه به زودي در بازار عرضه می شود. 
در فهرست كتاب شش فصل به عالوه آلبوم تصاوير و اسناد از 
اين شهید بزرگوار درج شده است. اين اثر قرار است مخاطب را 
با ابعاد مختلف شخصیتي شهید آشنا كند؛ ابعادي از زاويه ديد 

خانواده، دوستان و همرزمان. 
همچنین گفتني اس��ت اين كت��اب حاوي اس��ناد، تصاوير و 

دلنوشته هاي شهید حججي نیز است. 
در پشت جلد اين اثر اينگونه درج شده است: برگشتم به حاج 
س��عید گفتم: »آخه من چطور اين بدن ارباً اربا رو شناسايي 
كن��م؟« خیلي به هم ريختم. رفتم س��مت آن داعش��ي. يك 
متر رفت عقب و اسلحه اش را كشید طرفم. اين كتاب با 360 

صفحه و قیمت 23 هزار تومان منتشر شده است. 
كتاب »سربلند« زندگي مستند داستاني شهید حججي به قلم 

نويسنده كتاب »عمار حلب« محمد علي جعفري است. 
.........................................................................................................

 »صياد دل ها« در »بزرگ راه«
شيرازي ها سنگ تمام گذاشتند

شهرس�تان  از  »طاه�ا«  س�رود  گ�روه  سرپرس�ت 
الرس�تان اس�تان ف�ارس ب�ا اش�اره ب�ه فعاليت ه�اي 
اي�ن مجموع�ه از رون�د س�اخت قطع�ه »صي�اد دل ها« 
گف�ت.  س�خن  موس�يقي»بزرگ راه«  آلب�وم  از 
احس��ان تابنده از شهرس��تان الرستان اس��تان فارس در 
گفت وگو با مهر با اشاره به روند ساخت قطعه »صیاد دل ها« 
در آلبوم »بزرگ راه« توضی��ح داد: طبق برنامه ريزي هايي 
كه از چندي پیش از س��وي مركز موسیقي »مأوا« صورت 
گرفت، قرار ب��ر اين بود كه هر يك از قطعات آلبوم س��رود 
»بزرگ راه« كه به موضوع فرماندهان شهید دفاع مقدس 
اختصاص دارد توس��ط يكي از گروه هاي س��رود منتخب 
شهرها و استان هاي كشور تولید شده و در قالب يك بسته 

واحد به مخاطبان ارائه شود. 
در موضوع شهید صیادشیرازي هم مأموريت تولید يك قطعه 
به گروه سرود »طاها« واگذار شد كه ما نیز پس از انجام كارهاي 
پیش تولید قطعه »صیاد دل ها« را براي اين آلبوم آماده و بخش 

نمايشي آن را نیز در روز رونمايي آلبوم اجرا كرديم. 
آلبوم سرود »بزرگ راه« متشكل از قطعات سرود و همخواني 
درباره سرداران ش��هید همت، بروجردي، شهید زين الدين، 
برونس��ي، باقري، باكري، خرازي، طهراني مق��دم، چمران و 

صیاد شیرازي است. 
.........................................................................................................

 مل گيبسون مأمور بازسازي
»اين گروه خشن« شد

مل گيبس�ون قرار اس�ت نس�خه جدي�د فيلم وس�ترن 
كالس�يك »اين گ�روه خش�ن« محصول 1۹۶۹ س�اخته 
س�م پكينپا را ب�راي كمپاني ب�رادران وارن�ر كارگرداني 
كن�د. گيبس�ون در ح�ال نوش�تن فيلمنام�ه ب�ه همراه 
براي�ان بگبي اس�ت و مديرتولي�د فيلم ني�ز خواهد بود. 
به گزارش مهر به نقل از ددالين »اين گروه خش��ن« داستان 
يك گروه ياغي پا به سن گذاشته اس��ت كه به دنبال آخرين 
موفقیت بزرگ خود راهي مكزيك مي شوند و البته در اين راه 
گروه مسلحي به رهبري شريك سابقشان در تعقیب آنهاست. 
سم پكینپا كارگردان بزرگ س��ینما فیلمنامه اين فیلم را به 
همراه والون گرين نوش��ت و ويلیام هولدن، ارنست بوگناين، 
رابرت رايان، ادموند اوبراي��ن و وارن اوتس نیز در آن به ايفاي 

نقش پرداختند. 
»اين گروه خشن« در ابتدا از ديد منتقدان فوق العاده خشن 
به نظر مي آمد اما بعدها به عنوان يك شاهكار از لحاظ سبكي 

قلمداد شد. 
كمپاني برادران وارنر تاكنون چندين بار تالش كرده بود فیلم 
را بازسازي كند اما به نظر مي رس��د اين بار اين كمپاني با مل 
گیبسون حاشیه امنیت دارد زيرا گیبسون از بردن جايزه اسكار 
بهترين فیلم با »شجاع دل« تا فیلم هايي نظیر »آپوكالیپتو« 
و »ستیغ هك سا« كه به تازگي نامزد اسكار بهترين فیلم شد 
خودش را به عنوان يكی از ممتازترين كارگردانان در ساخت 

فیلم هاي اكشن معرفي كرده است.

نويد پارسا      ديده بان

  محمد صادقي
موس�ي حقاني، مع�اون پژوهش�ي مؤسس�ه مطالعات 
تاري�خ اي�ران مي گوي�د، ش�بكه بي بي س�ي چه�ره 
اينك�ه  ب�راي  نمي ده�د  نش�ان  را  فراماس�ونرها 
آنه�ا بتوانن�د آزادان�ه در اي�ران فعالي�ت كنن�د. 
چند روزي است بي بي سي به دلیل پوشش مغرضانه حادثه 
تروريستي اهواز از س��وي افكار عمومي ايران با انتقاد هاي 
سنگیني روبه رو شده اس��ت. ش��بكه تلويزيوني سلطنتي 
انگلیس زير نظر ملكه بريتانیا اداره مي شود. در حالي كه اين 
شبكه هنوز نتوانسته است براي سرپوش گذاشتن بر رفتار 
غیرحرفه اي و جهت دار در نوع بیان اخبار حمله تروريستي 
در رژه نیرو هاي مس��لح در اه��واز بهانه اي پی��دا كند، يك 
تاريخ پژوهش ايراني، بي بي سي را با چالش جديدي روبه رو 
كرده است. موس��ي حقاني مي گويد بي بي س��ي عامدانه از 
پخش تصاوير ماس��ون هاي ايراني جلوگیري كرده است تا 

مشكلي براي فعالیت آنها در اين مورد پیش نیايد. 
حقاني كه در دومین نشست س��وژه يابي در مستند كه در 
حوزه هنري برگزار ش��د صحبت مي كرد، درباره اين رفتار 
بي بي س��ي، گفت: در مستندي كه در ش��بكه بي بي سي با 
موضوع فراماسونري پخش ش��ده بود صورت ماسون هاي 
ايراني در اين مستند را شطرنجي كردند تا اگر آنان زماني 
به ايران بازگشتند مشكلي برايشان در جهت پست وسمت 

گرفتن پیش نیايد. 
فقیه حقاني اف��زود: می��رزا ملكم خ��ان بر اس��اس اصول 
فراماس��ونري نیرو هايي را تربیت مي كرد ك��ه آنها روي دو 
نكته اتفاق نظر داشتند؛ اول ايجاد تغییرات سیاسي در ايران 
به عنوان تنظیمات كه برخي معتقدند منظور از تنظیمات 
همان س��بیلیزه كردن و متمدن كردن جامعه ايراني است 
كه در ادامه با رون��د غربي كردن س��اختار اجتماعي ايران 
همراه مي ش��د و دوم ايجاد تغییرات فرهنگ��ي و ديني در 

جامعه ايراني است. 
حقاني درباره فعالیت هاي ملكم خان در ايران، گفت: سال 
1290 قمري میرزاملكم خان با طرح گسترده اي شاه را به 
فرنگ مي برد تا پاي كمپاني هاي غرب��ي را به ايران باز كند 
چراكه معتقد اس��ت پیش��رفت در ايران در غیر اين صورت 
حاصل نمي شود و مي تواند از اين قرار داد هم سوء استفاده 

كند و رشوه هايی را به جیب بزند. 
وي ادامه داد: فردي به نام اسرائیل يوسفاد كه يهودي مذهب 
و تبعه كشور انگلیس است با ايران قرارداد ۷0 ساله مي بندد 
كه طي اين س��ال ها بتواند از منابع زيرزمین��ي و رو زمیني 

كشور بهره برداري و اس��تفاده كند كه اين قرارداد در تاريخ 
به نام رويتر موجود است، البته زماني كه خبر اين قرارداد به 
مقامات انگلیسي و ساير كشور ها رسید، مورد تعجب آنان قرار 
گرفت كه چطور ايراني ها چنین امتیازي به يك تبعه خارجي 
داده اند يا معروف است كه رئیس جمهور فرانسه در آن زمان 
گفته بود مگر مي شود ملتي در هاي كشورش را به اين صورت 

براي كشوري ديگر باز كند. 
معاون پژوهشي مؤسسه مطالعات تاريخ ايران بیان داشت: 
میرزاملكم خان و سپهساالر با اغواگري امضاي قرارداد رويتر 
را از ناصرالدين شاه گرفتند و به او اين امید را دادند كه ايران 
بعد از اين قرارداد آباد خواهد ش��د. اما در ادامه در بخشي از 
كتاب عصر بي خبري دستخطي از ناصرالدين شاه چاپ شد 
كه در آن به وضعیت و اصالحات ايران اشاره مي كند و آورده 
اس��ت: امروزه در كره زمین دولتي بدبخت تر از دولت ايران 

وجود ندارد. 
اين استاد دانشگاه در پايان به خاطرات سیاستمدار كهنه كار 
انگلیسي اشاره كرد و گفت: پارسونز آخرين سفیر انگلستان 
قبل از انقالب در ايران در كتاب »خاطرات دو سفیر« اشاره 
مي كند كه من به همه  س��رمايه گذاران انگلیس��ي همیشه 
توصیه كردم به هیچ وجه در ايران س��رمايه گذاري نكنند 
بلكه فقط تا مي توانند در ايران جنس بفروش��ند يا اگر هم 
قصد سرمايه گذاري داش��تند منجر به فروش جنس بشود. 
حاال شما فكر كنید اين حرف پارسونز براي سال 5۷- 1356 
است و از زماني كه میرزاملكم خان در سطوح باالي حاكمیت 
بود چنین سیاستي در ايران بود تا س��الي كه خود پارسونز 
ذكر كرد. دومین جلسه از سلسله نشس��ت هاي سوژه يابي 
در مس��تند با موضوع »بررسي نقش روشنفكران در نهضت 
مشروطه و پس از آن« با سخنراني دكتر موسي فقیه حقاني 
مورخ تاريخ معاصر ايران در س��الن امیرحسین فردي حوزه 

هنري برگزار شد. 

دست كم 10 كش��ور اروپايي امسال 
فيل��م هايي ب��ا موضوع جن��گ را به 
آكادمي اسكار معرفي كرده اند و ابايي 
از اين مسئله نداشته اند كه فيلمي با 
اين موضوع را به عنوان يكي از بهترين 
آثار سينمايي خود روانه اسكار كنند


