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»سوس�ندرس�حرمیش�کفد«،قصهزندگیدخترکردعشایریرا
کهعلیهتفکرغلطش�وریدهاس�ت،ش�بکهمس�تندپخشمیکند.

به گزارش جوان به نقل از روابط عمومی ش��بکه مس��تند، »سوسن در سحر 
می شکفد«، به تهیه کنندگی مشترک روح اهلل اکبری و فاطمه محسنی تولید 
مرکز سیمای استان ها، داستان زنی ُکرد به نام سوسن رشیدی، قدرتمندترین زن 
رزمی کار ایران است که با وجود مخالفت خانواده اش، وارد ورزش های رزمی  شد 
و موفقیت های زیادی به دست آورد. زنی کرد از میان عشایر ایالم که توانست با 
شناسنامه خواهرش »سوسن« - همان خواهری که در کودکی از دست داده - در 
رشته کیک بوکسینگ، بارها قهرمان شود و حاال در زیر سیاه چادرهای سرزمین 
مادری اش، آرزوی تازه ای دارد؛ راه اندازی باشگاهی دخترانه که شاید خیلی ها 
تبدیل شدنش به یک باشگاه ورزشی زنانه را در ذهن نداشته باشند. از دیگر عوامل 
این فیلم می توان به پژوهشگر: روح اهلل اکبری، فیلم بردار: وریا گلزاریان، صدابردار: 
پژمان راژ، تدوینگر: کامران جاهدی، صداگذار: حسن مهدوی، نویسنده گفتار 
متن: روح اهلل اکبری، گوینده: سوسن رشیدی و مدیر تولید: محمدرضا فریادی 
اشاره کرد. این مستند دیشب، س��اعت ۲۰ از شبکه مستند پخش شد و امروز 

یک شنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۰ بازپخش می شود.
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اینهمهکشتهوشهیدراچراهیچگاهنمیبینند؟!
گلریز:باآلعلیهرکهدرافتادورافتاد؛ایناسالماز۱۴۰۰سالپیشباافتخاروقدرت
بودهوهستوانقالبهمبرایهمیشهماناخواهدبودوهیچدشمنوهیچاغتشاشی

نمیتواندخدشهایبرآنواردکند

اینبرایمنسؤالاس�تکهچرااینهمهجوانکشته
شدهیاشهیدمیش�وندوکس�یبههمهاینهاتسلیت
نمیگویدوفقطبراییکنفرتس�لیتگفتهمیش�ود.

محمد گلری��ز، خواننده سرش��ناس با بیان ای��ن مطلب در 
محکومیت اغتشاشات اخیر گفت: اوالً ما بسیار از درگذشت 
خانم مهسا امینی متأثر و غمگینیم و مسئوالن هم در حال 
بررسی علت فوت وی هس��تند، اما این دلیل نمی شود که 
عده ای کشور را به آشوب و اغتشاش بکشند و تمامیت ارضی 

کشور را هدف قرار دهند.
وی اف��زود: در ای��ن روزه��ا اتفاق��ی افت��اده و بالفاصل��ه 
سوءاستفاده گران به میدان آمده اند، ولی خدا را شکر مردم 
ایران بسیار هوشمند هستند و همواره در مقابل این هجمه ها 

ایستادگی کرده اند.
خواننده آهنگ »این پیروزی« ادامه داد: از طرف دیگر وقتی 
به سلبریتی ها خوب می نگرید، می بینید که اینها از این قضیه 
درگذشت خانم امینی تنها به دنبال بهانه بودند. آنها می گویند 
ما نمی خواهیم ایرانی وجود داشته باشد. اغتشاش گران با آتش 

زدن پرچم ایران به خوبی این خواسته را نشان دادند.
این اعتراضات سلبریتی ها و کس��انی که در این شرایط در 
جبهه مخالف قرار گرفته اند قابل قبول نیست و شاید خیلی ها 
که از اینها پیروی می کنند ندانند که اکثر سلبریتی هایی که 
به مردم خط و آدرس غلط می دهن��د، هدفی به جز گرفتن 
گرین کارت امریکا و تابعیت کشورهای غربی ندارند یا اینکه 
حتی در بدترین حالت پناهندگی بگیرند و به خیال خود به 
رفاه و آزادی بی قید و شرط برسند. همین باعث تأثر و تأسف 
می شود و مادامی که می بینیم بسیاری از جوانان و نوجوانان 
به حرف و پیشنهاد آنها در خیابان ها به اموال و اماکن عمومی 

آسیب می رسانند.
گلریز اظهار داش��ت: یک نکته مهم این است که ما چرا برای 
همین سلبریتی ها شرایط نگذاریم، مادامی که امریکا به اینها به 
شرط ایجاد آشوب در مملکت قول دادن گرین کارت و اقامت 
می دهد، ما هم باید برای اینها شرط بگذاریم که اگر می خواهند 
در این مملکت زیست کنند و فعالیت هنری یا کاری داشته 
باشند باید به اصول و قوانین این مملکت عمل کنند، آشوب به پا 

نکنند و با فعالیت شان جوانان را به اغتشاش ترغیب نکنند.

وی افزود: ما نباید نم��ک بخوریم و نمکدان بش��کنیم. در 
این ش��رایط روی حرفم هم با هنرمندانی اس��ت که در این 
چند ده��ه در جبهه انقالب فعالیت کرده ان��د و از نظر مالی 
و اقتصادی و جایگاه به بهترین مدارج رسیده اند و برخی از 
ایستادن پشت نظام شانه خالی می کنند که البته عده شان 

بسیار قلیل است.
این را هم عرض کنم به جز سلبریتی هایی که منشأ ناآرامی 
هستند و مردم و جوانان را به اغتشاش ترغیب می کنند، ما باید 
با دیگرانی که به اشتباه از این جریان حمایت کرده اند با رأفت 
اسالمی برخورد کنیم و بسیاری از آنها ببخشیم، چون واقعاً نیت 

بدی نداشته اند و اغلب از کرده  خود پیشمان شده اند.
این خواننده موسیقی ایرانی ادامه داد: ناگفته نماند که اگر 
رفتار و برخورد خشونت آمیز پلیس امریکا را حتی با تمام دنیا 
مقایسه کنید، می بینید و بارها مشاهده کرده اید که چقدر 
وحشیانه با معترضین برخورد کرده و در موارد متعدد آنها را 

و به خصوص رنگین پوستان را کشته  است. 
گلریز با اش��اره به حض��ور مردم بی��دار ایران در پاس��خ به 
اغتشاشات اخیر گفت: به لطف خدا، مردم حضور خودشان 
را نشان دادند. من وقتی خودم شخصاً رفتم و دیدم باورم شد 
این عظمت حضور مردم را و این را ه��م بگویم که مردم ما 
بسیار باهوش هستند و خوب می دانند که استکبار همیشه 

چه نقشه هایی برای مملکت ما کشیده و می کشد.
وی به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: این برای من سؤال است 
که چرا این همه جوان کشته شده یا شهید می شوند و کسی 
به همه اینها تسلیت نمی گوید و فقط برای یک نفر تسلیت 

گفته می شود؟

   مستند

مدیرکلمیراثفرهنگي،گردشگريوصنایعدستياستانتهرانوعدهداد

روزهايخلوتتهرانراقطبگردشگريميکنیم
محدثیخراسانیباسرودنیکشعرعنوانکرد

حجموسیعاشتراکاتهویتملیاجازهتجزیهایرانرانمیدهد
شاعرونویسندهایرانیمعتقداستتجزیهطلبیمنشأداخلیندارد
ودرواقعسیاستخارجینشینهاست،چراکهآنهابهایننتیجه
رسیدهاندکهنمیتوانندباایرانواحدویکپارچهمقابلهکنند،
وحدتملیرانشانهگرفتهاندتابتوانندمارادستهدستهکنند.
اتفاقات اخیر منجر به فرصت طلبی عده ای ش��د تا بتوانند در برهم 
زدن اوض��اع نقش خ��ود را فعال کنن��د و از رهگ��ذر آن، گروه های 
تجزیه طلب وقت را ب��رای عرض اندام مغتنم ببینن��د. در برابر این 
رفتارها، هنرمن��دان و اصحاب فرهنگ به میدان آمدند و س��ودای 
اغتشاشگران برای تجزیه طلبی را آش��کار کردند.  در همین زمینه، 
مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و نویسنده که از آثار او می توان به 
شاعران پروازی، هزار مرتبه خورشید، گزیده ادبیات معاصر، طنین 
کوه، سلوک باران و گزیده غزلیات بیدل با نام از چیدن رنگ اشاره کرد، 
در خصوص تالش دشمنان ایران برای ایجاد فضای تجزیه طلبی به 
فارس گفت: تجزیه طلبی منشأ داخلی ندارد و کار اتاق های فکر خارج 
از کشور است. در واقع سیاست  خارج نشین هاست، چراکه آنها به این 
نتیجه رسیده اند که نمی توانند با ایران واحد و یکپارچه مقابله کنند، 
وحدت ملی را نشانه گرفته اند تا بتوانند ما را دسته دسته کنند و از به 
جان هم انداختن مردم و با ایجاد دسته بندی بهره  ای ببرند.  وی با اشاره 
به وحدت آفرین بودن ملیت، اعتقادات و اسالم بیان کرد: ما در فرهنگ، 
ملیت، دین و اعتقادات نقاط قوت مشترک و وحدت آفرین بسیاری 
داریم که باید قدر دانس��ت. غفلت مردم و سیاستگذاران فرهنگی و 
سیاسی از نقاط اش��تراک آفرین می تواند یکی از دالیل موج سواری 
عده ای روی تجزیه طلبی باشد. ما باید تالش کنیم در نقاط مشترک 
متمرکز شویم و این نقاط مهم را تقویت کنیم. بهانه های وحدت آفرین 

بسیاری وجود دارد که باید بهره کافی را از این اشتراکات ببریم. قطعاً 
تجزیه طلبان زمانی موفق می شوند که ما عملکرد بدی داشته باشیم و 
اگر دوراندیشی های ما و مسئوالن کارشناسی شده باشد، قطعاً دشمن 
هم ناکام خواهد ماند. مصطفی محدثی خراسانی همچنین شعری در 

خصوص وقایع اخیر با عنوان »آشوب حوادث« سروده است:
ما از غم دشوار تو آسان نگذشتیم

ماندیم بر این عهد و ز پیمان نگذشتیم   
سامان نگرفتیم در آیینه منصور

 تا در ره تو از سروسامان نگذشتیم
در بوته گر انداختمان گردش ایام

 از مرتبه خون شهیدان نگذشتیم
جان بود که امکان گذر کردن از آن بود

جان بود، گذشتیم ز جانان نگذشتیم  
تردید نکردیم و در آشوب حوادث

از هرچه گذشتیم از ایران نگذشتیم

مدی�رکلمی�راثفرهنگ�ي،گردش�گريوصنایعدس�تي
اس�تانتهرانميگویدقصدداردب�ایکبرنام�هکوتاهمدت
دوس�اله،ته�رانراب�هقط�بگردش�گريتبدی�لکن�د.
پرهام جانفشان که از اردیبهش��ت ۱398 مدیر کل میراث فرهنگي، 
گردشگري و صنایع دستي استان تهران شده است، اظهار کرده که برنامه 
تبدیل تهران به قطب گردشگري را از زمستان ۱4۰۰ آغاز کرده است.  
او در این باره توضیح داده اس��ت: براي اینکه تهران در کشور به عنوان 
مقصد گردشگري شناخته شود، برنامه کوتاه مدتي داریم. همان طور که 
مي دانید تهران همیشه فرستنده گردشگر بوده است، به ویژه در روزهاي 
تعطیل مراکز اقامتي و هتل هاي ما خالي از گردشگر بودند.  جانفشان 
ادامه داد: برنامه ریزي ما براي تبدیل شدن تهران به قطب گردشگري، از 
دي ماه ۱4۰۰ براي نوروز ۱4۰۱ شروع شد. این برنامه ریزي کوتاه مدت 
دوساله را از سال ۱4۰۰ تا ۱4۰۲ اجرا خواهیم کرد. در نوروز ۱4۰۱ با 
برنامه ریزي که داش��تیم تهران را به قطب گردشگري تبدیل کردیم. 
یکي از دالیل این بود که از مردم تمام کشور دعوت کردیم از جاذبه هایي 

که در تهران وجود دارد، اعم از جاذبه هاي مراکز سرگرمي، تفریحي، 
پارک ها و مراکز تاریخ��ي و تهران قدیم، مراکز خرید و گردش��گري 
شهري، مجموعه هایي مانند باغ کتاب، پل طبیعت، مجموعه فرهنگي 
توچال و پارک ارم و تورهاي تهرانگردي دیدن کنند.  مدیر کل میراث 
فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي اس��تان تهران خلوتي شهر در 
روزهاي تعطیل را مهم ترین جاذبه آن برش��مرده و گفته است: وقتي 
مردم متوجه شدند تهران در ایام تعطیالت، شهر خلوتي است به این 
شهر سفر و استقبال کردند. این برنامه دو ساله خواهد بود و تاکنون که 
هفت ماه از شروع آن گذشته، نتیجه مثبتي داشته است و ان شاءاهلل براي 
نوروز ۱4۰۲ و سال هاي بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد.  این مدیر که با 
سایت خبري وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي به بهانه 
هفته گردشگري گفت وگو کرده، به چاپ کتاب مسیرهاي گردشگري 
تهران،  ري و شمیران در دولت س��یزدهم اشاره کرده و گفته است که 
در آن هشت مس��یر در مرکز تهران، ري، شمیران تعریف شده که به 
صورت خودآموز گردشگر را هدایت مي کند.  نبود برنامه هاي مشخص و 
منسجم براي جذب و ماندگاري گردشگر و همچنین موازي کاري هاي 
شهرداري در اجراي برنامه هاي گردشگري به ویژه در نوروز، کمبود و در 
دسترس نبودن زیرساخت هاي گردشگري به ویژه براي کهنساالن و 
افراد کم توان جسمي، بسته بودن بسیاري از اماکن تاریخي شهر تهران 
در روزهاي تعطیل، ناامني در برخي مناطق پرازدحام، نقص و کمبود 
منابع و محتواي اطالع رساني براي راهنمایي و هدایت گردشگر و مسافر 
در پایانه هاي فرودگاه،  اتوبوس و قطار، چندزبانه نبودن و کمبود تابلوهاي 
راهنمایي گردشگري، از جمله انتقادهایي است که معموالً به تهران به 

عنوان مقصد سفر وارد است.

گفتوگوي»جوان«بانویسندهوکارگردان»ملکهوجنگ«

فرح پهلوي همكار صدام در جنگ بود
درروزهاياخیرپخشمستندیبهنام»ملکهوجنگ«بخشهاينادیدهايرا

ازپروندهخیانتسلطنتطلبانبهایراندردوراندفاعمقدسبازکرد

مصطفي محمدي     دیده بان

     شعر

     سینما

 ادامه صدر نشيني »پسر دلفيني« 
با فروش ميلياردي

انیمیش�ن»پس�ردلفیني«باف�روشیکمیلی�ارديدر
هفتهگذش�تهباردیگردرص�درجدولفروشایس�تاد.
سینما در هفته گذشته بار دیگر شاهد صدرنشیني پویانمایي 

»پسر دلفیني« تازه ترین انیمیشن سینمایي ایران شد. 
این پویانمایي توانست با اضافه کردن یک میلیارد دیگر در هفته 
قبل فروش کلي خود را به بیش از ۱۰ میلیارد تومان برساند، اما 
فیلم سینمایي »ابلق« که هفته گذشته دومین فیلم پر فروش 
هفته بود، به جایگاه سوم جدول فروش تنزل پیدا کرد و فیلم 
»انفرادي« به جایگاه دوم رس��ید. انفرادي ک��ه در حال حاضر 
پرفروش ترین فیلم س��ینمایي ایران نام گرفته است، در هفته 
قبل با فروش 543 میلیون توماني کل فروش خود را نزدیک به 

68 میلیارد تومان رساند. 
----------------------------------------------------

اهداي يك ميليون بسته نوشت افزار 
ايراني در مناطق محروم

دبیرپوی�ش»همهحاض�ر«ازبرگ�زارينمایش�گاهيدر
جهتاه�دايیکمیلی�ونبس�تهنوش�تافزارایرانيبه
دانشآم�وزانمناط�قکمبرخ�وردارومحرومخب�رداد.
سعید حسیني، دبیر پویش »همه حاضر«، با بیان اینکه نمایشگاهي 
با عنوان »همه حاضر« براي عرضه نوشت افزار ایراني در مجموعه 
چهل سراي مصالي امام خمیني)ره( برپا شده است، تصریح کرد: 
این نمایشگاه از روز چهارشنبه، ششم مهرماه آغاز به کار کرده است 
و با توجه به استقبال مردم، تا جمعه پانزدهم مهرماه، از ساعت ۱4 
الي ۲۱ پذیراي بازدیدکنندگان خواهد بود. در این نمایشگاه عالوه 
بر نوشت افزار، اس��باب بازي و کتاب کودکان هم با تخفیف ویژه 
عرضه شده است تا خانواده ها بتوانند به صورت همزمان به تمام 
اقالم مورد نیاز خود دسترسي داشته باش��ند.  وي ادامه داد: در 
صورتي که خانواده ها کاغذ باطله هاي خود را به نمایشگاه بیاورند 
و به پویش تحویل دهند، عواید حاص��ل از بازیافت این کاغذها 
صرف خرید نوش��ت افزار براي دانش آموزان کم برخوردار خواهد 
شد.  حسیني با اظهار اینکه همزمان با این نمایشگاه بسته بندي 
نوشت افزار تهیه شده از طریق کمک هاي مردمي جریان خواهد 
داش��ت، اضافه کرد: از پنجم مهرماه، روزانه ۲۰۰ نیروي جهادي 
به  صورت داوطلبانه در مصالي امام خمیني)ره( حضور یافته  و از 
ساعت 9 الي ۱8 به بسته بندي نوشت افزار اهدایي مشغول شده اند، 
پیش بیني مي شود فعالیت آنان تا بیستم مهرماه ادامه داشته باشد.  
پویش ملي »همه حاضر« قصد دارد یک میلیون بسته نوشت افزار را 
در اختیار دانش آموزان مناطق کم برخوردار قرار دهد. کد دستوري 
77#*78۰* براي کمک به این پویش در نظر گرفته شده است. 
----------------------------------------------------

انتشار چاپ سوم كتاب»عاشقانه ها«
چاپسومکتاب»عاشقانهها؛برشيازوصیتنامههايشهداي
مدافعحرم«باگردآوريپژمانعربراهيبازارنشرشد.
به گزارش »جوان«، کتاب »عاش��قانه ها؛ برش های��ي از نامه ها 
و وصیتنامه هاي ش��هداي مدافع حرم« که توس��ط پژمان عرب 
گردآوري و تدوین شده، به  تازگي توسط انتشارات راه یار به چاپ 
سوم رسیده است.  دفتر دوم کتاب »عاشقانه ها« برش هایي کوتاه 
و گزیده از وصیتنامه هاي تعدادي از شهداي مدافع حرم خطاب به 
همسران و فرزندانشان است.  »این وصیتنامه ها عموماً در فضاي 
مجازي در دسترس قرار دارند، اما تا به حال در قالب کتابي مستقل 
و به صورت موضوعي به این وصایا که عالوه بر نمایاندن ابعاد عاطفي 
و روابط خانوادگي شهداي مدافع حرم مي تواند شروع فصلي نو براي 
توجه به موضوعات و سوژه هاي زمین مانده انقالب باشد، پرداخته 
نشده است.« چاپ سوم دفتر دوم این کتاب با شمارگان هزار نسخه 

و قیمت ۲۲ هزار تومان عرضه شده است. 
----------------------------------------------------

 اجراي علي رهبري 
در مشهورترين سالن اپراي جهان

سمفوني»چنینگفتزرتشت«بهآهنگسازيورهبري
عل�يرهب�ريرويصحنهاپ�رايمارینس�کيدرش�هر

سنتپترزبورگاجراشد.
روز پنج شنبه هفتم مهر س��مفوني »چنین گفت زرتشت« اثر 
علي رهبري آهنگ ساز و رهبر ارکستر بین المللي ایراني در سالن 
اپراي مارینسکي از مش��هورترین اپراهاي جهان در شهر سنت 
پترزبورگ روس��یه روي صحنه رفت.  این اثر که چند ماه پیش 
هم در شهر زاگرب روي صحنه رفته است براي خواننده تنور و 
گروه کر و ارکستر سمفونیک روي گفتار زرتشت نوشته شده که 
سولیست آن آقاي رضا فکري، خواننده جوان ایراني است. این 
کنسرت توسط تلویزیون سراسري روسیه ضبط شده و بعداً پخش 
خواهد شد.  قرار است که علي رهبري حداقل ۱۰ بار در سال این 
ارکس��تر را در کنار والري گرگیف رهبري کند. هفته آینده روز 
جمعه ۱5 مهر ۱4۰۱ نیز علي رهبري کنسرت افتتاحیه شهر 

استانبول را با ارکستر دولتي این شهر رهبري مي کند.

محمدصادقعابدینی
مس�تند»ملکهوجنگ«ب�هتهیهکنندگي
داوودمرادیان،کاريازبنیادفرهنگيروایت
فت�ح،روایتگرهم�کاريخان�دانپهلويبا
رژیمبعثع�راقبرايحملهبهایراناس�ت.
اینمستندميتواندباورهاوپیشفرضهاي
بس�یاريازاف�رادرادرخصوصریش�ههاي
جنگتحمیليعراقعلیهایرانتغییردهد.
اینکهژنرالهايبلندپایهارتششاهنشاهي
درنقشمش�اورانوهمراهانصدامحسین
برايشکستکشورتالشميکردند،واقعیت
بهتآورياستکهدرمستند»ملکهوجنگ«
بهآنپرداختهشدهاس�ت.اینمستندکهبر
پایهاسنادخارجيشکلگرفتهاست،حاوي
اطالعاتجالب�يازبرخ�يازس�رانارتش
شاهنشاهيوارتباطآنهابادولتوقتعراق
اس�تکهتاپیشازاینکمتردرب�ارهآندر
رسانههاصحبتيشدهبود.خیانتافراديکه
امروزهدرفضايمجازيبعضاًازآنهاباعنوان
وطنپرستهمیادميشود.افشاگري»ملکه
وجنگ«گرچههمزمانب�اایامدفاعمقدس
یادآورتاریخجنگتحمیليوناگفتههايآن
است،ميتواندپردهازبرخيظاهرفریبيهاي
گروههايض�دانقالبب�ردارد.هانیهکمري،
نویس�ندهوکارگ�ردانمس�تند»ملک�هو
جنگ«درگفتوگوبا»ج�وان«توضیحات
بیش�تريدرخصوصاینمستنددادهاست.

    
اسناديکهدربارههمکاريپهلويها
بارژیمبعثعراقدراینمستندبیان
ميشود،بحثهايناگفتهايازتاریخ
معاصراس�ت،بهنظرميرسدکهبعد
از۴۰س�الازآغازرس�ميجنگدر
سال59،خیليدیرایناسنادمنتشر
شدهاست،آیادرایرانهماسناديدر
خصوصهم�کاريپهلويهاباصدام

وجوددارد؟
به ط��ور طبیعي اس��ناد مربوط ب��ه معامالت و 
پش��ت پرده جنگ ها و وقایع این چنیني چیزي 
نیست که زود و بدون گذش��ت زمان افشا شود. 
ضمن اینکه بدون اسناد و مدارک متقن و کافي 
هم نمي ش��ود درباره یک ماجرا اظهار نظر کرد. 
معموالً اسناد دخالت افراد سرشناس یا حکومت ها 
و سرویس هاي جاسوسي به صورت دهه به دهه و 
بعد از گذشت سال ها از حالت محرمانه بودن خارج 

مي شود، اما درباره خاندان پهلوي چنین نیست. 
مثاًل تمامي اسناد جنگ ایران بنا به گفته سردار 
کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار، از حالت طبقه بندي 
خارج شده اس��ت، اما همین وضعیت نسبت به 
جنگ ایران و عراق یا کودتاي نوژه در اسناد بریتانیا 
هنوز محرمانه است و حتي بعضاً تا سال هاي آینده 
دسترسي به آنها قفل خواهد بود، زیرا اسامي اي 
افشا خواهند ش��د که هنوز براي سرویس هاي 

غربي کارکرد دارند. 
مس�تندداراياطالعات�يدرب�اره
ریش�ههايجنگعراقعلی�هایران
استکهکمتربهآنپرداختهشدهبود،
چرااینقدردیربهسراغچنینموضوع

مهميرفتید؟
قدري از این موض��وع که مفصل تر در مس��تند 
ملکه و جنگ نش��ان داده ش��د، قباًل در مستند 
کالشنیکف هاي امریکایي کار شده بود. طبعاً این 
موضوع به نیازهاي صداوسیما باز مي گردد و اینکه 
نیازسنجي آنها و بستر پخش موضوعیت دارد، اگر 
نه دغدغه براي مستندساز همیشه هست و خواهد 
بود و استفاده از وقایع اخیر در فیلمنامه، توجه به 
اوضاع حال حاضر و به روز بودن مستند را مي رساند 

که براي کار امتیازي مثبت به شمار مي رود.
مس�تند»ملکهوجنگ«آرش�یوي
است،بهترنبودبرايغنايکارازافراد
مرتبطومطلعمصاحبهميگرفتید؟

البتهاینیکپیشنهاداست!
منابع داخلي چگونه مي خواهند درباره ارتباطات 
بین عراق و افراد وابس��ته به پهل��وي اظهار نظر 
کنند؟ اینها موضوعات س��ري و محرمانه بوده و 
پژوهشگران و عناصر تحقیقاتي وابسته به سازمان 
اطالعات امریکا توانسته اند به آنها دست پیدا کنند. 
همین مدارک هم تا سال گذشته انکار شده بود 

و دو، سه س��ال قبل که اسناد بریتانیا بیرون آمد 
و همچنین ب��ا مصاحبه  برخي افراد وابس��ته به 
حکومت که حاال دیگ��ر از پهلوي ها بریده بودند 
نقش فرح دیبا در جنگ تحمیلي و همکاري اش با 

بعثي ها پررنگ تر شد.
تصاویرآرش�یويواطالعاتمربوط
بهس�ازمانهاياطالعاتيبریتانیارا

چگونهبهدستآوردید؟
این آرش��یوها روي اینترنت هست. آقاي مجید 
تفرشي به آنها دس��ت پیدا کرده و منتشرشان 
ساخته بود. بقیه آرشیو تحقیقاتي از خود شبکه 
سلطنتي انگلیس برداشته ش��ده و آنچه هست 
نشان مي دهد این خود آنها هستند که علیه هم 

افشاگري مي کنند. 
مس�تندخیل�یدی�رس�راغرابطه
پهلويه�اباص�دامم�يرودوبخش
عم�دهايازآنب�هفعالیته�اي
ارتشبداویسياشارهدارد،بهترنبود
متناسبباعنوانمس�تندبهبخش
نقشآفرینيفرحپهل�ويدرجنگ

بیشترميپرداختید؟
ارتشبد اویس��ي، شخصیتي مس��تقل از رژیم 
پهلوي نبوده چنان که بقیه عناصر وابس��ته به 
مشروطه سلطنت بودند. همگي از فرماندهان 
این رژیم هستند و زیر س��ایه پهلوي ها تعریف 
مي ش��وند. لکن ارتباط یابي بین تحرکات آنها 
و روابط فرح دیبا با ص��دام مدتي مخفي بود که 
آن هم به لطف پس��رخاله فرح افش��ا شد. اینها 

زنجیره اي در هم تنیده هستند.
باتوجهبهتغییرحکوم�تدرعراق،
امکاناس�تفادهازمنابععراقيبراي

شمافراهمبود؟
مناب��ع عراقي یا زنده نیس��تند یا در دس��ترس 
نیستند یا شاید خیلي مورد تأیید مخاطب ایراني 
نباشند وگرنه اسنادي را کتائب حزب اهلل گویا به 
دس��ت آورده بود که مدعي پرداخت پول هم از 
سوي فرح براي حمله بوده است، اما استناد این 
مستند به اسنادي است که طرف غربي منتشر 
ساخته اس��ت و در واقع از حرف هاي طرفي که 
مورد تأیید خودش��ان هس��ت، علیه خودشان 

استفاده شده است.
بهچندکتاببهعنوانمنابعمستند
اشاراتيمیشود،امکاندسترسيبه

اینکتابهادرایرانوجوددارد؟
بخش کتاب ه��ا را عمدتاً آق��اي محمد مظفري 
بررسي کرده است. ایشان از افرادي است که روي 
جنگ در کتب و اطالعات غربي ها کار کرده و بله 

برخي از آنها در دست ترجمه هستند. 
مستند»ملکهوجنگ«موضوعمهم
وملتهبيرابیانميکند،امازمانآن
بسیارمحدوداس�توگویادرپایان
ماجراابترباقيميماند،نميشدزمان

بیشتريرابرايکاردرنظرگرفت؟
زمان مستند متناسب با استانداردهاي صدا و سیما 
و البته امکان پخش در نظر گرفته مي شود. مثاًل 
مستند باید به صورت 5۲ دقیقه اي یا 45 دقیقه 
باشد، در غیر این صورت پخش گرفتن براي چنین 

مستندي اصالً کار آساني نیست.

به طور طبيعي اسناد مربوط به 
معامالت و پشت پرده جنگ ها 
و وقاي��ع اين چنين��ي چيزي 
نيست كه زود و بدون گذشت 
زمان افشا ش��ود. ضمن اينكه 
بدون اس��ناد و م��دارك متقن 
و كافي هم نمي ش��ود درباره 
ي��ك ماج��را اظهار نظ��ر كرد

    گردشگری


