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    زينب زمانيان
در كارنام�ه هنري جليل س�امان دو س�ريال 
پربيننده »ارمغان تاريكي« و »پروانه« با موضوع 
تاريخ معاصر به چشم مي خورد. در آستانه 13 
آبان، روز مبارزه با استكبار جهاني با او درباره 
اهميت اي�ن مقاوم�ت در براب�ر زياده خواهي 
امريكا و نيز عملكرد سينماي ايران در رابطه با 
اين مسئله گفت و گويي كرديم كه مي خوانيد. 
با توجه به در پيش ب�ودن روز 13 آبان 
فكر مي كني�د به عنوان ي�ك هنرمند 
پس از گذش�ت نزديك به 40 س�ال از 
انقاب اس�امي مبارزه با سلطه گري و 
زورگويي قدرت هاي استكباري چقدر 

اهميت دارد؟
فكر نمي كنم كس��ي در خصوص مبارزه با امريكا 
و زورگويي هايش ترديد داش��ته باشد منتها نحوه 

برخورد با اين استعمارگر محل مناقشه است. 
فكر مي كنيد انس�جام داخل�ي يا همان 
چيزي ك�ه حضرت ام�ام راح�ل از آن به 
عن�وان وحدت كلم�ه ي�اد مي كردند در 
موضوع مبارزه با استكبار جهاني چقدر 
اهمي�ت دارد و اگ�ر در اين ب�اره صداي 
واحدي از درون كشور شنيده نشود چقدر 

مي تواند به اين مسئله صدمه وارد كند؟ 
نحوه برخورد يك سیاس��تمدار يا ديپلمات، يك 
دانش��مند يا صنعتگر، يك هنرمند يا يك نظامي 
با اين هژموني متفاوت خواهد بود چه رسد به يك 
سیاستمدار با سیاس��تمدار ديگر! در بعد مبارزه با 
اس��تكبار جهاني ابزاري مثل رس��انه امروز خیلي 
تعیین كننده است چون افكار عمومي روز به روز 
در جهان اهمیت بیشتری پیدا مي كند. ابزار جنگ 
نرم را نیز نبايد دست كم بگیريم، طوري كه برخورد 
رسانه اي من به اندازه برخورد رسانه اي او تاثیرگذار 
باشد! اما آيا امكانات رس��انه اي ما اين قدرت را در 

مصاف با اين هژموني فرهنگي دارد؟
با توجه ب�ه ش�عارها و راهبردهايي كه 
كش�ور از ابت�داي انقاب درب�اره اين 
موضوع داش�ته چقدر در داخل كشور 
همصدايي و همنوايي و همدلي از سوي 

مسئوالن در اين باره ديده مي شود؟ 
معتقدم اين مسئله وجود دارد، چون همواره ما در 
موضع مظلوم واقع شده ايم و اين را مردم مي فهمند. 
تحريم هاي ظالمانه و كشتار مردم مستضعف جهان 
از جمله يمن، فلسطین، سوريه، عراق و حمايت از 
رژيم هاي قرون وسطايي چون عربستان سعودي 

در بس��یاري از نقاط جهان چهره دژخیم امريكا و 
متحدانش را بیشتر عیان كرده است. 

از طرفي در حال حاضر رئیس جمهوري در امريكا 
حاكم شده كه مانند قبلي)اوباما( مشت آهنینش را 
در دستكش مخملینش پنهان نكرده! همراهي با 
عربستان نیز به خوبي شعار دموكراسي را پوشالي 
كرده است اما اين مسئله را نبايد فراموش كنیم كه 
آنچه كار ما را س��خت كرده توان رسانه اي دشمن 
نیست! ضعف عملكرد برخي از دستگاه ها در قواي 
حاكم خودمان اس��ت، چون ما به لحاظ امكانات 
مادي و معنوي چیزي كم نداريم و نبايد دش��من 
توان تحريم ما را داشته باشد، البته اين ضعف توسط 
رسانه ها بزرگنمايي مي ش��ود. ما به پیشرفت هاي 
مدني، صنعتي، علمي، بهداشتي و نظامي خوبي 
رس��یده ايم از همه مهم تر اينكه سرنوش��تمان در 
دست خودمان است. پس بايد مشكالت داخلي را با 
همدلي و همفكري حل كنیم. آن وقت قدرت هاي 
استكباري هیچ غلطي نمي توانند بكنند. حاكمیت 
توسط مردم شكل گرفته و  در توالي انتخابات قدرت 

دست به دست شده است. 
 چه كس�ي اين گروه هاي سياس�ي را 

حاكم مي كند؟ 
مس��لماً مردم، وقتي چنین نمايندگان ضعیف و 
متناقضي را ب��ه مجلس مي فرس��تیم چه توقعي 
داريم؟! به نظر من الزم است بینش مردم عمق پیدا 
كند؛ هم در انتخاب ها و هم در مطالبه گري شان و 
اين الزمه اش اين است كه نخبگان كمتر سكوت 
كنند و صدايشان به گوش مردم و مسئوالن برسد! 
نخبگان اجتماع مداح ها يا س��لبريتي ها يا اقشار 
ديگر نیستند. ائمه جمعه و ورزشكاران هم نیستند. 
نخبگان از همه اينها هستند اما همه اينها نیستند. 
االن در وضعیت��ي ق��رار داريم كه كم س��وادترين 
سلبريتي ها بیشتر حرف مي زنند و بیشتر طرفدار 
دارند و بیشتر اليك مي خورند و در عرصه سیاست 

هم تاثیرگذاري دارند. 
اين عارضه از كجا گريبان ما را گرفت؟!

از آنجايي كه رسانه ها و برخي حاكمان براي كسب 
قدرت و وجاهت دست به دامن سلبريتي ها شدند! 
و نه نخبگان! كانديداها براي ماندن و پیروز شدن 
دنباله رو افراد مشهور شدند و تلويزيون براي كسب 
مخاطب بیشتر به دامن شهرت در غلتید. سینما و 
تلويزيون نیز متأسفانه از انديشه خالي شده است. 

در ايران همه مي گويند مرگ بر امريكا و همه او را 
دشمن بشريت مي دانند، اگر هم كسي مي گويد 
مذاكره كنیم از سر اس��تیصال است! و نه رفاقت 
با امريكا. پس در كلی��ت معتقدم اين همصدايي 
وجود دارد و بايد از آن بهتر به س��ود منافع ملي 
اس��تفاده كنیم. برجام به همه مردم جهان ثابت 
كرد امريكا قابل اعتماد نیس��ت. از الطاف خفیه! 
ترامپ بود. )خنده( ضربه اي بود كه اگر ما را از پا 
نیندازد ما را قوي تر مي كند. تحريم هاي ترامپ به 
ما ثابت كرد آنچنان كه شعارش را داديم در تولید 
برخي اقالم غیروابس��ته نیس��تیم و بیشتر از آن 
ثابت كرد تفكر لیبرالیستي نسخه كارسازي براي 
اقتصاد ما نیست! مدير خوش نش��ین نمي تواند 
براي مردم مس��تضعف ك��ه صاحب��ان و وارثان 

انقالبند دلسوز باشد. 
ب�ه س�ينماي اي�ران درب�اره موضوع 
استكبارستيزي چه نمره اي مي دهيد؟

متأس��فانه س��ازمان منافقین و جنگ بسیاري از 
نیروه��اي كارآمد انق��الب را گرفت و فع��اًل دچار 
قحط الرجالیم! يكي از دوستانم هشت سال در دفاع 
مقدس بود، اواخر جنگ او را ديدم. گفتم چه خبر 
رحیم؟ گفتم »هیچي مخلصاي ما رفتند، مخلصاي 
صدام موندند!« االن وضعیت انقالب همین است. 
مخلص هاي ما در رأس كار نیس��تند. آدم مخلص 
هیچ وقت سرمايه اش چند هزار میلیاردي نمي شود. 
صاحب دهها شركت نمي ش��ود. توي خانه چندده 
میلیاردي نمي نش��یند و س��نگ دين را به سینه 
بزند. س��ینماي ايران نمره خوبي ندارد. نه فقط در 
استكبارس��تیزي بلكه معتقدم در دفاع مقدس و 
موضوع داعش و نه حتي معضالت اجتماعي نیز نمره 

خوبي ندارد. ما سینماي بدون انديشه ای داريم. 
چ�را خ�ود ش�ما ت�ا ب�ه ح�ال درباره 
استكبارس�تيزي يا موض�وع 13 آبان 

فيلم نساخته ايد؟
استكبارستیزي خیلي مستقیم است. به نظرم بايد 

روح استكبارستیزي را در مخاطب ايجاد كرد!
اگر بخواهيد سريال چمران را بسازيد 
چقدر استكبارستيزي در شخصيت او 

پررنگ خواهد بود؟
ش��اهد از غیب رس��ید! چمران چرا ساخته نشد؟ 
چمران كه سراپا استكبارس��تیزي است. در واقع 

تحقیق و فیلمنامه آرشیو شد. 
يعني ساخته نميشه؟

با وج��ود پیگیري هاي زيادي كه ك��ردم فعاًل كه 
خبري نیس��ت حتي كار را به اوج هم ارائه كردم 
اما كسي به اصطالح دستي نجنباند. برايم عجیب 
نیست؛ همه دنبال اين هستند كه با سلبريتي ها 
عكس بگیرند! بحث هاي فرهنگي مال جلس��ات 
است و عملیاتي نیست. اگر بتوانید پاي پله هواپیما 
يا پلوخوران آقازاده اي رضايت مس��ؤلي را جلب 
كنید كه كاري را انجام بدهید، ش��دني تر است تا 
در سلسله مراتب سازماني و تشكیالت فرهنگي. 
ساخت سريال چمران حرفش قشنگه! اما ساختش 

مردافكنه، اونم با سامان.

جليل سامان در گفت وگو با »جوان« در آستانه 13 آبان: 

سينماي ايران در موضوع استكبارستيزي 
نمره خوبي نمي گيرد

ادامه از صفحه اول
  مصطفي شاه كرمي

 مس��یري كه در طول زندگي خود در الهیات طي كرده نهايتاً به 
صورت طبیعي به اسالم منجر شده چراكه تمام اديان در نهايت 
به اين دين ختم مي شوند. به مشرف شدن به دين اسالم افتخار 
مي كنم... همه كتاب هاي مقدس )انسان را( به دين اسالم رهنمون 
مي كند كه اين دين )ما را( از همه كتاب هاي مقدس ديگر بي نیاز 
مي كند.« در ساعات اولیه انتشار خبر كذب گرويدن او به دين هندوها 
اغلب رسانه هاي مجازي صرفاً با نوشتن اينكه يك سايت ايرلندي 
خبر را منتشر كرده هیچ اشاره اي به رويكرد آن سايت كه اساساً نوع 
فعالیت آن چیست و در چه زمینه اي است، نمي كردند. پس از يك 
بررسي و پیگیري ساده اينترنتي معلوم شد كه منشأ اولیه اين خبر 
يك سايت شوخي ايرلندي با نام » Ireland on Craic« بود كه 
اتفاقاً در بخش معرفي سايت كه بیشتر با عنوان »درباره ما« شناخته 
مي شود، نوشته است: »تمام داستان هاي ما ساختگي بوده و كاماًل 
نادرست است. چیزي را در اينجا مي خوانید، نبايد باور داشته باشید.«
 All our stories are made up and completely 
 untrue. If you read .something on here youre
 not supposed to believe it
هر چند واضح است كه انتش��ار خبر هندو شدن اوكانر چند روز پس 
از اعالم مسلمان شدنش نه تنها يك شیطنت رسانه اي بلكه اقدامي 
هدفمند براي لوث كردن اصل اسالم آوردن يك خواننده مشهور زن 
و البته يك مسیحي كاتولیك است اما واقعیت اين است كه برخالف 
جريان مطبوع رسانه هاي طفیلي صهیونیست ها، خبري با موج آفريني 

به نفع اسالم در حال ترند شدن بود و اين اتفاق خوشايندي براي اربابان 
صهیونیسم رسانه اي تلقي نمي شد. بر اساس رفتارشناسي رسانه هاي 
غربي در اينگونه مواقع چند حركت ايذايي قابل پیش بیني است. اول 
اينكه از گذشته اوكانر فیلم و عكس هاي مستهجني منتشر شود، دوم 
اينكه احتماالً وي به داشتن بیماري اختالل حواس يا افسردگي حاد 
محكوم شود و حركت سوم تشكیك در اصل خبر بود كه اين در مورد 
مسلمان شدن اوكانر اتفاق افتاد. س��الیان متمادي است كه غرب با 
میدانداري س��ینماي هالیوود با تولید آثار متعددي سعي در ترويج 
و تبیین فرقه ها و نحله هاي انحرافي از شیطان پرستي و جن پرستي 
تا تبلیغ بي خداي��ي و دمیدن بر آت��ش اختالف افكني بین مذاهب و 
همچنین پیگیري مستمر سیاست تكفیر كردن در بین پیروان اديان 
ابراهیمي به خصوص مسلمانان، به دنبال تاكتیك مشغول سازي آنها 
دارد. در اين بین سهم طبیعت پرستي يا همان ناتورالیسم افراطي كه 
ريشه در انگاره هاي مذاهبي مانند بودا، شینتو، هندو و ديگر اديان و 

مذاهب دارد به شدت بارز و غیرقابل انكار است.

گاردين پشت پرده حامي مالي شبكه »ايران اينترنشنال« را افشا كرد

 »ايران اينترنشنال« تا سال 2012 
در فهرست گروه هاي تروريستي بود
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آن گون��ه با مردم معاش��رت كنید 

كه اگر بمیريد بر مرگ ش��ما اشك 

بريزن��د و اگر زنده بمانید به ش��ما 

عشق ورزند.

 تعطيلي غرفه ايران
در نمايشگاه كتاب الجزاير و شيطنت كثيف »العربيه«

غرفه انتش�ارات مجم�ع جهان�ي اهل بيت)ع( وابس�ته به 
جمهوري اسامي ايران در نمايشگاه بين المللي كتاب الجزاير 
به بهانه »تبليغ تشيع« تعطيل شد تا العربيه با انتشار فيلمي 
از فرقه هاي گمراه، آن را به مناس�ك ش�يعيان نسبت دهد!

به گزارش فارس، مقام��ات الجزايري غرفه »انتش��ارات مجمع 
جهاني اهل بی��ت )ع(« را ب��ه بهانه عرضه كتاب ه��اي ديني از 
س��وي غرفه ايران و مخالفت اين آثار با قانون اين كشور تعطیل 
و نمايندگان ايران را از ادامه مشاركت در فعالیت هاي نمايشگاه 
بین المللي الجزاير منع كردند.  مديريت نمايش��گاه بین المللي 
كتاب الجزاير اعالم كرد: فعالیت غرفه انتش��ارات مجمع جهاني 
اهل بیت)ع( در اين نمايشگاه به دلیل مخالفت آن با قانون داخلي 

نمايشگاه بین المللي كتاب الجزاير منع شده است. 
جمال فوغالي، رئیس كمیت��ه كتاب خواني و پیگیري در وزارت 
فرهنگ الجزاير در اظهاراتي به خبرگزاري الجزاير گفته اس��ت: 
اقدام به بس��تن غرفه اين انتش��ارات ايراني پ��س از آن صورت 

مي گیرد كه اداره گمرك با عرضه عناوين كتب اين انتشارات در 
نمايشگاه بین المللي الجزاير مخالفت كرده است. 

در اين گزارش ادعا ش��ده اس��ت كه كتب عرضه ش��ده از سوي 
انتشارات مجمع جهاني اهل بیت)ع( اغلب داراي محتوايي ديني 
با گرايش فرقه گرايانه و ترويج كننده مذهب شیعي است كه ايران 
با سوءاستفاده از فضاي نمايشگاه بین المللي كتاب الجزاير اقدام 
به عرضه اين قبیل كتب كرده تا مذهب شیعه را كه در تعارض با 

مرجعیت ديني الجزايري ها و هويت كشور است، ترويج كند. 
اين در حالي است كه در كنار اين خبرسازي ها شبكه »العربیه« 
وابسته به خاندان سلطنتي آل سعود نیز در اقدامي همسو، فیلمي 
منتشر كرده كه از تعطیلي غرفه ايران در اين نمايشگاه حكايت 
دارد اما از سويي هم به تفرقه میان مذاهب دامن  زده است. العربیه 
در اين فیلم با دو شهروند الجزايري صحبت مي كند كه آنها تشیع را 
خطري بزرگ براي اسالم مي دانند! همچنین اين شبكه تلويزيوني 
وابسته به آل سعود در پايان اين ويدئوي كوتاه، تصاويري از مناسك 

يكي از فرقه هاي ضاله را به عنوان عبادت شیعیان جا مي زند!
خطرناك دانستن تشیع و اتهام تحريك آمیز بودن مذهب شیعه 
در حالي مطرح مي شود كه اين ايام، كشور عراق با دربرگیري اهل 
تسنن و تشیع از میلیون ها عاشق اباعبداهلل)ع( میزباني مي كند و 
حتي اهل سنت اين كشور در خادمي دوستداران امام حسین)ع( 
حضور فعال و جدي دارند. فعالیت »موسوي بدر« رايزن فرهنگي 
ايران در الجزاير، حدود دو هفته  پیش به پايان رسیده و سازمان 
فرهنگ و ارتباطات، فرد ديگري را به عنوان سرپرس��ت معرفي 

كرده كه سفارت الجزاير، هنوز به وي رواديد نداده است!

وزارت ارشاد درست در 40 سالگي انقاب 
براي بخش بين الملل فجر پول ندارد!

زمزمه هاي�ي مبن�ي ب�ر برگ�زار نش�دن بخ�ش بين المل�ل تئات�ر فج�ر 
انق�اب اس�امي  40 س�الگي  برپاي�ي جش�ن  آن ه�م در آس�تانه 
ب�ه دلي�ل آنچ�ه نوس�انات ارزي گفت�ه ش�ده، ب�ه گ�وش مي رس�د. 
در حالي كه كمتر از سه ماه به برگزاري سي و هفتمین جشنواره تئاتر فجر در سال 
جاري و همچنین در پیش بودن اتفاق مهم 40 سالگي انقالب باقي مانده است، ظاهراً 
قرار است صابون نوسانات ارزي چند وقت اخیر به تن بخش بین الملل جشنواره تئاتر 
هم بخورد. از آنجا كه بخش بین الملل جش��نواره و دعوت از مهمانان تئاتري ديگر 
كشورها يكي از مهم ترين وجوه جشنواره امسال است نادر برهاني مرند در نخستین 
نشست خبري خود براي جشنواره از دغدغه هايش در زمینه تغییر و تحوالت ارزي 
و بین المللي و وضعیت بودجه جشنواره صحبت كرد و گفت كه تالش دارند مدبرانه 
اين مشكل را حل كنند تا به جشنواره لطمه اي وارد نشود و انتخاب هايشان معارض 
با بودجه نباشد! مدعاي انجام اقدام مدبرانه براي رفع مشكالت ارزي بخش بین الملل 
جشنواره تئاتر در عین عدم تعارض با بودجه در حالي مطرح مي شود كه بودجه اين 
دوره از جشنواره تئاتر فجر هیچ تغییري نسبت به سال گذشته نداشته، ضمن اينكه 
به لحاظ ارز دولتي و تأمین آن هنوز تكلیف بخش بین الملل جشنواره مشخص نشده 
است. پاسخگو نبودن مسئوالن جشنواره تئاتر فجر نسبت به چگونگي مرتفع كردن 
مشكالت ارزي بخش بین الملل در حالي است كه سیدمجتبي حسیني معاون هنري 
وزير فرهنگ و ارشاد در مورد دغدغه تأمین ارز براي جشنواره تأكید كرده كه همه 
اذعان دارند امسال به لحاظ اقتصادي مشكالتي وجود دارد اما بدنه دولت تمام تالش 
خود را مي كند تا اين جشنواره به بهترين شكل برگزار و به اهداف خود نزديك شود! 

مدعايي كه بیشتر به وعده سرخرمن مي ماند.

 فيلمي از »سلمان خان« 
با موضوع داعش در جشنواره مقاومت

فيل�م اكش�ن »تايگ�ر زن�ده اس�ت« اث�ر ضدداعش�ي 
پانزدهمي�ن  بين المل�ل  بخ�ش  در  هن�د  س�ينماي 
مي ياب�د.  حض�ور  مقاوم�ت  فيل�م  جش�نواره 
به گزارش »جوان« به نقل از ايسنا، »تايگر زنده است« ساخته 
علي عباس ظفر و تولید س��ال 201۷ است و به حادثه واقعي 
گروگانگیري  25 پرستار هندي شاغل در عراق اشاره دارد كه 
براساس رايزني هاي انجام شده در جش��نواره فیلم مقاومت 
امس��ال نمايش داده مي ش��ود. در اين فیل��م قهرماني به نام 
»تايگر« با بازي سلمان خان به قلب داعش مي زند و پرستاران 
را از اسارت تكفیري ها نجات مي دهد. جلوه هاي ويژه اين فیلم 
توسط تام استورترس انجام شده كه سابقه حضور در فیلم هايي 

مانند »مردان ايكس« و »بتمن« را در كارنامه دارد. 
در »تايگر زنده است« )Tiger Zinda Hai( سلمان خان، كاترينا 
كايف، پارش راوال، سوديپ، انگاد بدي، گیريش كارناد و نها هینگه 
بازي كرده اند. اين فیلم از پرهزينه ترين فیلم هاي بالیوود است كه با 
بودجه 24میلیون دالري ساخته شده و گفته مي شود پرفروش ترين 
فیلم سلمان خان اس��ت. پانزدهمین جش��نواره بین المللي فیلم 
»مقاومت« با شعار »تجلي گفتمان فرهنگي انقالب اسالمي« به 
همت بنیاد فرهنگي روايت فتح و انجمن سینماي انقالب و دفاع 
مقدس طي روزه��اي پنجم تا نهم آذر ماه س��ال جاري به دبیري 

محمد خزاعي در سینما فلسطین در تهران برگزار مي شود.
.........................................................................................................

 محكوميت پانته آ بهرام
از سوي يك صنف سينمايي

انجم�ن صنفي ش�ركت ها و مؤسس�ات فيلمس�ازي ايران 
)آيفيك( در بيانيه اي تند نسبت به اتفاقات اخير در سريال 
»دلدادگان« كه از شبكه3 تلويزيون پخش شد واكنش نشان 
داده و به محكوميت پانته آ بهرام بازيگر اين سريال كه به داليل 
نامشخص در قسمت آخر اين مجموعه حضور نيافت، پرداخت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در متن اين بیانیه آمده 
اس��ت: »در س��ال هاي اخیر كه هجوم همه جانب��ه فیلم ها و 
س��ريال هاي بیگانه از يك س��و فرهنگ و هنر اين مرز و بوم و 
از سوي ديگر اش��تغال هنرمندان هنرهاي تصويري را هدف 
گرفته اند، تولیدكنندگان آث��ار تصويري با مقاومت، برابر همه 
كمبودها و نامهرباني ها و فشارهاي مالي و اقتصادي اجازه ندادند 
به هويت تصويري كشور و همچنین اشتغال هرچند پر مرارت 
هنرمندان، در هجوم صورت گرفته ذره اي خلل وارد شود. رفتار 
غیرحرفه اي و به دور از ش��ئون صنفي عوامل يك سريال، كام 
شیرين شده ذائقه مردم و هنرمندان را تلخ كرد. بازيگرساالري 
پديده مذمومي است كه در سال هاي اخیر و با ورود سرمايه هاي 
نامشخص، گريبان سینما و هنرهاي تصويري ما را گرفته است، 
آينده وضعیت اين هنرصنعت را با ابه��ام روبه رو خواهد كرد. 
بازيگران سینما و هنرهاي تصويري هم همچون ديگر عوامل 
تولید يك اثر تصويري، از سهمي مساوي در خلق يك اثر هنري 
زير نظر تهیه كننده برخوردارند و قطعاً در موارد اختالفي محق 
خواهد بود از طرق قانوني و مسالمت آمیز بدون آنكه لطمه اي 
به تولید يك اثر هنري وارد كند، حقوق متصوره خود را وصول 
نمايد. اينكه بازيگ��ري گمان كند به ص��رف آنكه به اصطالح 
راكورد پیدا كرده مي تواند با گروگانگیري تولید يك اثر هنري 

منويات خود را عملي كند، خیالي عبث خواهد بود. 
.........................................................................................................

 برپايي »فرهنگسراي مقاومت«
به مناسبت 13 آبان

رئي�س س�ازمان فرهنگ�ي- هن�ري ش�هرداري تهران 
گف�ت: »فرهنگس�راي مقاوم�ت« در روز 13 آب�ان ب�ه 
مناس�بت روز ملي مبارزه با اس�تكبار جهاني در خيابان 
طالقان�ي در نزديك�ي الن�ه جاسوس�ي برپ�ا مي ش�ود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سعید اوحدي گفت: سازمان 
فرهنگي- هنري ش��هرداري تهران به مناسبت روز ملي مبارزه با 
اس��تكبار جهاني ويژه برنامه هايي را در قالب فرهنگسراي موقت 
مقاومت در خیابان طالقاني برگزار مي كند. وي درباره برنامه هاي 
اين فرهنگسرا گفت: سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران با 
سه رويكرد تبعید حضرت امام)ره(، شهادت دانش آموزان و تسخیر 
النه جاسوس��ي برنامه هاي متفاوتي را در مراكز فرهنگي- هنري 
برگزار مي كند اما آنچه در فرهنگسراي مقاومت مورد تأكید ويژه 

است استكبارستیزي و تأكید بر جنبه هاي مقاومت است.

نوید پارسا      دیده بان 

   فرزين ماندگار
ايران اينترنشنال شبكه ای تلويزيوني است كه اخيراً از سوي 
علي عليزاده، فعال رسانه اي ساكن لندن مورد افشاگري هاي 
مالي قرار گرفت و موضوع حمايت اين شبكه از تروريست هاي 
ماجراي اهواز منجر به طرح شكايت از آن شد. اين شبكه به 
تازگي موضوع گزارشي در نش�ريه گاردين قرار گرفته كه 
به پش�ت پرده حمايت مالي در باالترين س�طح و از سوي 
»محمد بن سلمان« وليعهد س�عودي از آن پرداخته است. 
گاردين در گزارش خود آورده است: شبكه تلويزيوني فارسي زبان 
»ايران اينترنش��نال« كه در بريتانیا مستقر است، از طريق يك 
كمپاني خارجي حمايت مالي مي ش��ود كه رئی��س آن روابط 
نزديكي با »محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودي دارد. اين موضوع 
بروز نگراني درباره عدم استقالل خبري اين شبكه تلويزيوني و 
همچنین وجود چندين پايگاه وابسته به رژيم سعودي در لندن 
را موجب شده است. يك منبع خبري به گاردين اعالم كرده كه 
»محمد بن سلمان، ولیعهد سعودي كه بسیاري معتقدند مسئول 
قتل »جمال خاشقچي «، روزنامه نگار عربستاني است، پشت پرده 
هدايت شبكه ايران اينترنشنال قرار دارد اما اين شبكه تلويزيوني 
تمام ادعاها مبني بر دريافت بودجه از دربار سلطنتي سعودي را 
انكار كرده است.« گاردين در ادامه مطلبش آورده است: »شبكه 
»ايران اينترنشنال« سال گذش��ته و به طور ناگهاني در صحنه 
رسانه اي لندن ظهور كرد و بسیاري از 100 پرسنل اين شبكه 
حقوق  سخاوتمندانه اي دريافت مي كنند كه حدود دوبرابر ديگر 
رقباي رسانه اي است اما همواره از اعالم منبع حمايت مالي خود 
طفره رفته اند.« اما اين منبع خبري به گاردين اعالم كرده  است، 
»سعود القحطاني« مشاور اطالعاتي »محمد بن سلمان« كه پس 
از ارتباط با موضوع قتل »جمال خاشقچي« از سمت خود بركنار 
شده است، يكي از چهره هاي پشت پرده حمايت مالي از شبكه 
»ايران اينترنشنال« است. تصور كنید كه چگونه اين غول هاي 
رسانه اي سعودي با پول هايي كه از ولیعهد دريافت مي كنند در 
تالش براي تغییر دنیا از طريق خريدن رسانه ها هستند. اين پولي 

است كه از دربار سلطنتي سعودي مي آيد. 
در حالي كه عربس��تان س��عودي كمترين تحمل را در مقابل 
انتقادات از سلطنت مطلقه خود كه با قتل خاشقچي  به باالترين 
حد رسیده، نشان داده اس��ت اما به بهانه ترويج آزادي بیان، در 
حال ايجاد تشكالت رسانه اي به زبان هاي ديگر است. گاردين 
در گزارش خود يادآور شده اس��ت كه شبكه تلويزيوني »ايران 
اينترنشنال« تا س��ال 2012 در فهرست گروه هاي تروريستي 

امريكا قرار داش��ت و حاال وابس��ته به مقامات سعودي و برخي 
مقامات دولت ترامپ چون »جان بولتون« است. يكي از كاركنان 
ش��بكه تلويزيوني »ايران اينترنش��نال« فاش كرده است كه 
محتويات اخبار اين شبكه تحت تاثیر سرمايه گذاران مخفي آن 
قرار دارد كه پشت يك كمپاني خارجي در جزاير كیمن مخفي 
شده اند. رياس��ت كمپاني »Volant Media« كه هم اكنون 
شبكه تلويزيوني »ايران اينترنشنال« را اداره مي كند بر عهده 
شخصي به نام »عادل عبدالكريم« يك تبعه سعودي است كه 
رابطه اي طوالني با مقامات اجرايي مرتبط با دربار س��عودي از 
جمله »عبدالرحمن الراش��د« دارد. »الراشد« هم اكنون عضو 
هیئت مديره گروه تحقیق و بازاريابي س��عودي )SRMG( به 

عنوان بزرگ ترين كمپاني انتشاراتي در خاورمیانه است. 
چندين منبع خبري نیز اعالم كرده اند »عبدالرحمن الراشد« كه 
پیش از اين مدير كل شبكه عربستاني العربیه بود، يكي ديگر از 
چهره هايي است كه پشت پرده حمايت مالي از شبكه تلويزيوني 
»ايران اينترنشنال« قرار دارد. همچنین درباره »نبیل الخاطب« 
يكي از افرادي كه در قالب مشاور با اين شبكه تلويزيوني همكاري 
مي كند نیز گفته مي شود وي ناظر شبكه و همچنین نماينده 
سرمايه گذاران است كه از ملیت فلسطیني وي براي پنهان كردن 
سرمايه گذاران سعودي شبكه استفاده شده است. با اين وجود 
وي با رد اين ادعا كه بر تصمیمات خبري شبكه تاثیر مي گذارد 
اعالم كرده يك مشاور مستقل است كه با شبكه هاي تلويزيوني 
در سراس��ر جهان همكاري مي كند. بر اساس اعالم يك منبع 
خبري، عربستان سعودي 250میلیون دالر براي كمك به ايجاد 
شبكه تلويزيوني »ايران اينترنشنال« كمك كرده است كه هیچ 
آگهي تبلیغاتي ای ندارد. همچنین تحقیقات درباره اجاره بهاي 
پرداختي اين ش��بكه و همچنین حقوق پرداختي به كاركنان، 

حاكي از هزينه ساالنه 50 میلیون دالري آن است.

سينماي ايران نمره خوبي ندارد. 
نه فقط در استكبارستيزي بلكه 
معتقدم در دفاع مقدس و موضوع 
داعللش و نلله حتللي معضللات 
اجتماعي نيز نمره خوبي ندارد. 
ما سينماي بدون انديشه ای داريم

رفتارشناسي رسانه ها در انتشار خبر كذب هندو شدن خواننده تازه مسلمان شده ايرلندي

ترويج هندوييسم و بوداييسم براي مقابله با موج اسام گرايي
سيدمرتضي  ذاكر     تئاتر


