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   محمدصادق عابديني
» به جاي بچه دار شدن، حيوان نگه داريد« اين 
توصيه اي است كه كارشناس شبكه »من و تو« 
به بينندگان اين ش�بكه ارائه مي دهد؛ سبك 
زندگي اي ك�ه در آن همدم ش�دن با حيوانات 
خانگي بر بچه دار شدن ارجحيت دارد، نه تنها 
در ش�بكه هاي فارس�ي زبان ماهواره اي بلكه 
در ش�بكه هاي اجتماعي نيز توصيه مي شود. 
سايت هاي فروش حيوانات هم از مزاياي بودن 
حيوان در خانه عكس و مطلب منتشر مي كنند 
اما س�لبريتي هاي وطني يك گام جلوتر رفته 
و در س�بك زندگي، با حذف زندگي مشترك، 
سعي كرده اند با نگه داشتن حيوان، جاي خالي 
يك خانواده واقعي را در زندگي خود پر كنند. 

   سلبريتي ها مبلغان نگهداري از حيوان 
تصاوير س��لبريتي هاي ايراني در كن��ار حیوانات 
خانگي كه اغلب شامل سگ يا گربه است، به وفور 
در شبكه هاي اجتماعي منتش��ر مي شود. اغلب 
اين تصاوير متعلق به كساني است كه يا تشكیل 
خانواده نداده ان��د يا زندگي شكس��ت خورده اي 
را تجربه كرده ان��د. در قیاس ب��ا بازيگران مجرد 
سینما كه تصاوير بغل كردن سگ و گربه را منتشر 
مي كنند، اف��راد متأهل كمتري ديده مي ش��وند 
كه عالقه وافرش��ان را به حیوانات در معرض ديد 
همگان بگذارن��د و در عوض آنهاي��ي كه خانواده 
دارند، معموالً تصوير با فرزند را بر عكس گرفتن با 
سگ يا گربه ترجیح داده اند، البته هستند افرادي 
كه با وجود داشتن همس��ر، از فرزندآوري طفره 
رفته و خود را با س��گ و گربه س��رگرم كرده اند. 
فرهاد آئیش جزو اين دسته است. آئیش چندي 
پیش در برنامه تلويزيوني»من و ش��ما« در پاسخ 
به اين س��ؤال كه چ��را هیچ وقت بچه دار نش��ده 
می گويد: من گربه دارم و بچه ندارم! قباًل ش��عار 
مي دادم كه دلیلي ندارد با اين شرايط يك نفر ديگر 
را هم به دنیا اضافه كنیم، اما حاال مي گويم كه من 
از مسئولیت مي ترسم و ش��ايد براي اين باشد كه 

هیچ گاه پدر نشده ام. 
اما اي��ن ترويج زندگي بدون بچه و همدم ش��دن 
با حیوانات چه تاثیر س��وئي بر جامعه اي دارد كه 
نگاه الگومدارانه اي به س��لبريتي ها دارد؟ جعفر 
باي محقق و پژوهشگر آسیب هاي اجتماعي در 
گفت و گو با »باش��گاه خبرنگاران جوان« در اين 
باره مي گويد: »اين فرهنگ جايگزيني حیوانات 
به جاي فرزندآوري و مشروعیت بخشیدن به آن 

چراغ هاي بدي را روشن كرده اس��ت كه اگر ما و 
نظام آموزش��ي به آن اهمیت ندهیم، بايد منتظر 
آسیب هاي جبران ناپذيري باشیم كه گريبانگیر 
كل جامعه مي ش��ود. اين تهدي��د در حال حاضر 
در هنرمندان و بازيگران نمود كرده است و شايد 
خیلي زودتر از آنچه فكرش را بكنیم، بتواند بنیان 

جامعه را به سمت نابودي بكشاند.«
نگه داشتن حیوان خانگي رهاورد سبك زندگي 
غربي است كه در میان سلبريتي هاي آنجا رواج 
دارد. كمتر بازيگر يا چهره شناخته شده غربي را 
مي توان پیدا كرد كه حیوان خانگي نداشته باشد، 
حتي ملكه پیر بريتانیا هم بیش از 70 سال است 
كه سگ نگه مي دارد، ولي اين عالقه به داشتن 
حیوان، آيا باعث ش��ده اين چهره ها از تشكیل 

خانواده دور شوند؟
   ببر و شير هم جاي فرزند را نمي گيرد

مايك تايسون، قهرمان سابق بوكس جهان و چهره 
جنجالي كه در زمینه ورزش و موسیقي فعالیت 
دارد، در كنار نگهداري از س��ه توله ببر سفید كه 
وي را جزو خاص ترين سلبريتي هاي امريكايي در 

نگهداري حیوان كرده، پدر هفت فرزند است. 
جرج كلون��ي، بازيگر سرش��ناس هالی��وود هم 
كه داس��تان نگهداري از يك خوك ب��زرگ با نام 
»مكس« وي را از نظر نگه داشتن حیوانات خاص 
متمايز از بسیاري از همكارانش كرده بود، بعد از 
اينكه خیلي دير ازدواج كرد به فكر فرزند داشتن 
افت��اد و خیلي زود صاحب دو فرزند ش��د. كلوني 
سال گذشته و در سن 56 سالگي پدر دختري به 
نام »اال« شد. مالني گريفیث، بازيگر زن هالیوودي 
سال هاست از يك شیر آفريقايي نگهداري مي كند 
ولي اين حیوان باعث نشده گريفیث به فكر بچه دار 
ش��دن نباش��د و حاصل چهار بار ازدواج وي سه 

فرزند است. 
پاريس هیلتون 37 س��اله، س��لبريتي پرحاشیه 
امريكايي از چندين سگ كوچك به عنوان حیوان 

خانگي نگهداري مي كند. وي ك��ه اين روزها در 
حال برنامه ريزي براي مراسم عروسي اش است، 
در گفت و گويي تأكید كرده دوس��ت دارد تعداد 
زيادي فرزند داشته باشد، همان طور كه خودش 
در خانواده اي بزرگ رش��د كرده اس��ت. هیلتون 
مي گويد: حداق��ل دو فرزند مي خواه��م و قطعاً 

مي خواهم اولین فرزندم دختر باشد. 
از زماني ك��ه ويلیام و هري دو نوه پس��ري ملكه 
انگلیس ازدواج كرده اند، كمتر تصاويري از آنها 
با حیوانات خانگي در رس��انه ها منتش��ر ش��ده 
است. با اينكه 11 حیوان توسط خاندان سلطنتي 
بريتانیا نگهداري مي شود اما آنها ترجیح مي دهند 
اگر عكس��ي در رس��انه ها از اين خانواده منتشر 
مي شود، چهره هاي شاد پدرهايي باشد كه يكي 
از آنها صاحب سه فرزند شده و ديگري كه چند 
ماهي است ازدواج كرده و در انتظار به دنیا آمدن 

فرزندش در بهار آينده است. 
   نگاه متفاوت به نگهداري حيوانات 

نگه داش��تن حیوان خانگي به جزئي از س��بك 
زندگي غربي تبديل ش��ده اس��ت، به طوري كه 
طبق نظرسنجي مؤسسه فلكس��ین، 54 درصد 
از صاحب��ان حیوانات خانگي كه بی��ن 21 تا 30 
س��ال س��ن داش��ته اند، عنوان كرده اند داشتن 
حیوان خانگي را به داشتن بچه ترجیح مي دهند. 
فلكسین اعالم كرده است افراد شركت كننده در 
اين نظرس��نجي علت عالقه به داشتن حیوان را 
سخت بودن نگهداري از كودك و هزينه هاي باالي 
فرزند داشتن عنوان كرده اند اما در مقابل، مخالفان 
اين نظريه نیز وجود دارند كه بچه دار ش��دن را به 
نگه داش��تن حیوان ارجحیت مي دهن��د و آن را 
بخشي از نیاز بیولوژيك انسان مي دانند. به گفته 
آنها، انسان نیز مانند حیوانات نیاز به تولیدمثل و 

بقاي نسل دارد. 
اما در ايران به راستي نگهداري از حیوان ارزان تر 
از بچه دار شدن است؟ سال گذشته و پیش از باال 
رفتن ناگهاني قیمت ارز، گزارش هايي در رسانه ها 
درباره رقم هاي نگهداري حیوانات خانگي منتشر 
ش��د. در يكي از اي��ن گزارش ها به نق��ل از يكي 
از صاحب��ان حیوانات خانگي هزين��ه نگهداري 
گربه بین 800هزار تا ي��ك میلیون تومان اعالم 
و هزينه هربار واكسیناسیون هم 60 هزار تومان 
بیان شده اس��ت. در گزارش��ي ديگر نیز هزينه 
نگهداري از سگ 350هزار تومان و قیمت خريد 
لباس مخصوص براي اين حیوانات بین 300 تا 
700 هزار تومان نوشته شده است. با اين تفاسیر 
كساني كه در ايران از حیوان نگهداري مي كنند، 
هزينه اي باالتر از نگهداري از فرزند براي حیوانات 

خود متقبل مي شوند. 
نگهداري از س��گ اگر در غرب به معناي ناتواني 
در پرداخت هزينه هاي بچه داري باشد، در ايران 
به عن��وان نش��انه اي از تغییر فرهن��گ زندگي و 
تمايز جويي اجتماع��ي ديده مي ش��ود؛ اقدامي 
كه مي تواند به آينده كش��ور از بعد نیروي انساني 
ضربه بزند. به نظر مي رس��د ب��راي جلوگیري از 
آس��یب جدي تر اين فرهن��گ غیربومي، حداقل 
مي توان با وضع قوانیني بازدارنده، زندگي سگي 
س��لبريتي ها به عنوان فرهنگ ترويج داده نشود 
و در بعد اجتماعي رفتارهايي مانند سگ گرداني 

براي عالقه مندانش هزينه بردار شود.

 زندگي مجردي 
در آغوش سگ و گربه هاي فانتزي

سلبريتي ها همدم شدن با سگ و گربه را تبليغ مي كنند

 تهيه كننده برنام�ه »ثريا« درباره انتق�ادات علي مطهري 
گفت: نمي دان�م چطور اي�ن انتقادها مطرح مي ش�وند در 
حالي ك�ه بارها از ايش�ان و اعض�اي گروه مذاك�ره كننده 
دعوت كرده ايم به برنام�ه »ثريا« بيايند اما ب�ه ما گفته اند 
در ي�ك ص�ورت مي آيي�م ك�ه منتق�دي دعوت نش�ود. 
»ثريا« برنامه اي گفت وگومحور است كه روزهاي چهارشنبه ساعت 
23 روي آنتن شبكه يك س��یما مي رود و هر بار به يك موضوعي 
مي پردازد. چالش و انتقاد گونه هاي اصلي برنامه سازي است كه در 
»ثريا« رعايت مي شود، همان طور كه در گذشته برخي از مسئوالن 
و مديران تاب انتقادات درست و منطقي اين برنامه تلويزيوني را 
نیاوردند كما اينكه برنامه هايي مثل »روايت مردم« هم كه گزارش 
میداني حقیقي از مشكالت مردم ايران است را نیز تحمل كردند 
و انتقادهاي تندي علیه صداوسیما داشتند. اين بار علي مطهري 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي نسبت به برنامه 
هفته گذشته برنامه »ثريا« كه با حضور حجت االسالم غالمرضا 
قاسمیان اس��تاد حوزه و دانشگاه و س��یدمصطفي خوش چشم 
تحلیلگر و كارشناس سیاست خارجه در مورد الزامات و چالش هاي 

مبارزه با استكبار پخش شد، انتقاد تندي داشت. 
محس��ن مقصودي مج��ري و تهیه كنن��ده برنام��ه »ثريا« در 
واكنش��ي كه در صفحه مجازي خودش نس��بت به اين انتقاد 
نش��ان داد، نوش��ت: مرقومه آقاي علي مطهري را در خصوص 
نقد برنامه »ثريا« در رس��انه ها خواندم و بس��یار تعجب كردم. 
از يك نماينده دولت زدن چنین حرف هايي بعید نیس��ت ولي 
از فردي كه در كرس��ي نمايندگي مردم اس��ت انتظار ديگري 
مي رود. نمي دانم چطور اين انتقادها مطرح مي شوند در حالي 

كه بارها از ايشان و اعضاي گروه مذاكره كننده دعوت كرده ايم 
به برنامه »ثريا« بیايند اما به ما گفته اند در يك صورت مي آيیم 
كه منتقدي دعوت نشود، ما هم نپذيرفتیم، چون ماهیت برنامه 
ما گفت وگوهاي كاربردي چالشي و دو طرفه است نه اينكه يك 
مقام مسئولي يك طرفه درباره اتفاقات اظهارنظر كند. مصداق 
بارز آن سیدعباس عراقچي عضو ارشد تیم مذاكره كننده بود كه 

نپذيرفتند در صورت حضور منتقد به »ثريا« بیايند. 
وي درباره انتقاد علي مطهري از برنامه »ثريا« مي افزايد: اتفاقاً به 
جاي انتقاد از علي مطهري اين درخواست را داريم كه او و ساير 
نمايندگان از »ثريا« دفاع كنند كه درب��اره مهم ترين موضوع 
سیاست خارجه ايران كه حداقل در 40 سال اخیر چنین اتفاقي 
نیفتاده است دهها برنامه گفت وگومحور تهیه كرده است، تازه 
بايد وارد میدان شوند و به دو طرفه بودن و كاربردي تر شدن اين 
گفت وگوها كمك كنند. ما حرف مان اين است كه وقتي از اعضاي 
گروه مذاكره كننده و برخي از نماين��دگان دعوت كرده ايم و به 

داليلي نیامده اند ديگر اين انتقادها محل سؤال است.

 هاليوود يك روايت جعلی ديگر مي سازد
اين بار رسوايي نئوكان ها در پرونده »ايران گيت«
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هنگام��ی ك��ه مقدم��ات نعمت ها 

به ش��ما روى آورد، ادام��ه آن را به 

واسطه كمی ش��كرگزارى از خود 

دور نسازيد.

انتقاد نقوي حسيني به بيانيه دولت عليه صداوسيما

نماينده مردم ورامين در مجلس ش�وراي اس�امي نسبت 
به بيانيه اخير شوراي اطاع رس�اني دولت عليه صداوسيما 

واكنش نشان داد. 
به گزارش تس��نیم، همه چیز از جايي ش��روع مي شود كه استاد 
رحیم پور ازغدي به عنوان كارشناس در برنامه »جاذبه« شبكه افق 
حضور پیدا كرد و نسبت به كیفیت خدمات رساني در پیاده روي 
اربعین نكاتي را مطرح ك��رد كه مورد انتقاد دول��ت قرار گرفت. 
دبیرخانه شوراي اطالع رس��اني دولت بیانیه اي علیه صداوسیما 
منتشر كرد و بس��یاري از تبلیغات تلويزيوني را كه به حمايت از 
اقدامات دولت در زمینه راهپیمايي اربعین حسیني انجام شده بود 
ناديده گرفت. متأسفانه در برخي از رسانه ها هم اين موضوع را به 
چشم يك سوژه ديدند و شروع به حاشیه پراكني كردند تا زمینه 
روشن و شفاف تعامل دولت و صداوس��یما را تیره و تار كنند اما 
صداوسیما با رويكردهايي كه در مناظره هاي تلويزيوني و اخبار 
و اطالع رساني و حتي پوشش برنامه هاي مربوط به دولت داشته 
نش��ان داده با رفتار رس��انه اي حرفه اي به دور از جناح بازي هاي 

سیاسي، اهداف خودش را پیش برده و هیچ مقاصدي غیر از منافع 
ملي را مدنظر قرار نداده اس��ت. اينها بخشي از نظر كارشناسان و 
منتقداني بوده كه در جاي خودش هم نسبت به برخي اقدامات 
رسانه ملي نقد داشته اند اما در اينجا اعتقاد دارند دولتمردان بايد 

سعه صدر بیشتري به خرج مي دادند. 
اما سیدحس��ین نقوي حسیني هم نس��بت به بیانیه اخیر شوراي 
اطالع رس��اني دولت علیه صداوسیما واكنش نش��ان داد و گفت: 
»مطالبي در اين بیانیه است كه آدم را واقعاً متأسف مي كند چراكه 
اين نوع مطالب را گاهي از رس��انه هاي بیگانه مثل صداي امريكا و 
بي بي سي فارسي مي شنويم و انتظار نداشتیم اطالع رساني دولت هم 
با همان ادبیات علیه صداوسیما هجمه وارد كند. مگر صدا و سیما 
چه كار كرده است؟ اگر در جايي نقدي وجود داشته آن را بیان كرده 
آيا اين اشكال دارد؟ وقتي اين راهپیمايي میلیوني و عظیم صورت 
مي گیرد انتظار اين است شأن، ش��خصیت و احترام زائران حفظ 
شود. اين نماينده مجلس با بیان اينكه يكي از زائران مي گفت هنگام 
بازگش��ت اتوبوس هاي زيادي بودند اما كسي را سوار نمي كردند، 
گفت: يك داللي مي آمد و مي گفت اگر فالن اندازه پول بدهید، سوار 

مي كنیم! چرا بايد چنین سیستم و بي نظمي هايي باشد؟
نقوي حسیني با تأكید بر اينكه دوستان نبايد برآشفته شوند كه چرا 
ضعف ما را مي گويید، افزود: يكي از رسالت هاي رسانه اين است كه 
اشكاالت را هم بگويد تا رفع شوند، از اين رو به جاي آشفته شدن 
اشكاالت را رفع كنند. وقتي متن بیانیه را ديدم تعجب كردم كه چرا 
درباره صداوسیما اين طور سخن گفته شده و مورد اهانت قرار گرفته 
است تا اعتماد عمومي به رس��انه ملي را زير سؤال ببرند و مردم به 

سمت رسانه هاي خارجي سوق داده شوند.

با اعام حضور در جشنواره فجر
شهبازيان برنامه هاي اركستر ملي را معرفي كرد 
مدير هن�ري و رهبر دائم اركس�تر مل�ي ايران برخ�ي از برنامه ه�اي آينده 
اي�ن مجموعه تح�ت نظر بني�اد فرهنگ�ي- هنري رودك�ي را معرف�ي كرد. 
به گزارش مهر، فريدون شهبازيان مدير هنري و رهبر دائم اركستر ملي ايران در حاشیه 
تمرين اين مجموعه براي اجراي كنسرت »وداع« با اشاره به ورود فعالیت هاي اين اركستر 
به سومین سال فعالیت بیان كرد: اركستر ملي ايران روز 27 مهر ماه سال 97 وارد سومین 
سال فعالیت خود شد و در نگاهي كلي به فعالیت هاي اين چند سال مي توان گفت ما در اين 
دو سال بیش از 25 اجرا داشتیم و بیش از 100 قطعه موسیقي اجرا كرديم. اين آهنگساز 
و نوازنده افزود: ما در اين مدت با هفت خواننده متفاوت روي صحنه رفتیم  و مهمان هفت 
شهرستان با اجراي برنامه هاي مختلف بوده ايم. در عین حال در كشورهاي آذربايجان و 
روس��یه هم به اجراي برنامه پرداختیم كه همه اين برنامه ها با استقبال خوب مخاطبان 
مواجه شد. رهبر اركستر ملي ايران درباره برنامه هاي پیش روي اركستر ملي ايران توضیح 
داد: در پنج ماهي كه تا پايان سال مانده اس��ت پنج اجراي جديد خواهیم داشت كه در 
برنامه اي با عنوان »شِب حسین علیزاده« آثار او را اجرا خواهیم كرد. شهبازيان ادامه داد: 
»شِب روح اهلل خالقي« و »شِب علي تجويدي« را هم داريم و يك شب به خوانندگي حسین 
علیشاپور برنامه اي را اجرا مي كنیم. ما همچنین تصمیم داريم آثار فردين خلعتبري را هم 
در يكي از شب هاي اسفند اجرا كنیم. در بهمن ماه هم كه طبق معموِل هر سال در جشنواره 
موسیقي فجر براي دو شب روي صحنه مي رويم. شهبازيان در پايان گفت: ما در اين دو سال 
از جواناني استفاده كرده ايم كه همه بدون استثنا فارغ التحصیل يا دانشجوي رشته موسیقي 
هستند و شايد اركستر ملي ايران جوان ترين اركستري باشد كه در كشورمان وجود دارد 
و از اين نظر هم به خودم مي بالم و هم لذت مي برم كه اين جوانان در كنار يكديگر اين قدر 

متمركز و خوب به اجراي برنامه مي پردازند.

سريالي درباره كشف حجاب اجباري 
زنان در دهه 20

تهيه كننده س�ريال »از ياده�ا رفت�ه« از احتمال پخش 
اين س�ريال كه ب�ا موضوع كش�ف حجاب اجب�اري زنان 
در ده�ه 20 س�اخته مي ش�ود در س�ال آينده خب�ر داد. 
»علي اكبر تحويلی��ان« در گفت وگو با ف��ارس، درباره زمان 
پخش اين سريال گفت: زمان قطعي پخش اين سريال هنوز 
مشخص نشده است و اين احتمال وجود دارد تا پخش سريال 
به سال آينده موكول شود. مس��ائل پخش مربوط به مديران 
صداوسیماس��ت و ما فقط بخ��ش تولید را انج��ام مي دهیم. 
هنوز مشغول مراحل تدوين و صداگذاري هستیم و تا تدوين 
تمام نشود به مسائل ديگر فكر نمي كنیم. »از يادها رفته« به 
كارگرداني بهرام بهرامیان و تهیه كنندگي علي اكبر تحويلیان 

از شبكه يك سیما پخش خواهد شد.
......................................................................................................... 

17 فيلم در بخش »عماد مغنيه« 
جشنواره مقاومت 

در اس�امي 17 فيل�م مس�تند بخ�ش »عماد مغني�ه« در 
پانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم مقاومت اعام شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي جشنواره بین المللي 
فیلم مقاومت، بخش »عماد مغنی��ه« از بخش هاي زيرمجموعه 
مسابقه بین الملل جشنواره فیلم مقاومت است كه جايزه ويژه آن 
به فیلم هاي مستند و سینمايي با موضوع مقاومت مردم فلسطین، 
مدافعان حرم و داعش تعل��ق مي گیرد. پانزدهمین جش��نواره 
بین المللي فیلم مقاوم��ت به همت بنیاد فرهنگ��ي روايت فتح، 
انجمن س��ینماي انقالب و دفاع مقدس با همكاري سازمان ها و 
مراكز مختلف فرهنگي و اجتماعي كشور به دبیري محمد خزاعي 

از پنجم تا نهم آذر ماه سال جاري در تهران برگزار مي شود. 
.........................................................................................................

 اليحه جديد قانون مطبوعات
 و خبرگزاري ها در راه مجلس

در  خبرگزاري ه�ا«  و  مطبوع�ات  »قان�ون  اليح�ه 
11۸ م�اده ت�ا چن�د روز ديگ�ر ب�ه مجل�س تقدي�م 
مي ش�ود. اي�ن اليح�ه حاص�ل ح�دود س�ه س�ال كار 
در دو كميس�يون فرهنگ�ي و لواي�ح دولت بوده اس�ت. 
به گزارش فارس، »حسین انتظامي« دستیار ارشد وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي مطلبي با عنوان »اليحه جديد قانون مطبوعات 

و خبر گزاري ها در راه مجلس« نوشته است. 
در بخشي از متن اين نوشتار آمده: مهم ترين ويژگي اين اليحه، 
رژيم افتراقي آن اس��ت، يعني احكام خاص ب��راي ركن چهارم 
دموكراسي. در حال حاضر مديران مسئول رسانه ها و روزنامه نگاران 
بايد هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به ساير قوانین از 
جمله قانون مجازات اس��المي زيرا ممكن است جرمي از طريق 
مطبوعات واقع ش��ود. 12 بند در ماده 6 قان��ون فعلي به حدود 
مطبوعات اشاره كرده و در بعضي مواد ديگر نیز جرم انگاري شده 
است، به عالوه دهها ماده از ساير قوانین اما در قانون جديد فقط 
براي پنج مورد، جرم انگاري شده است: هتك حرمت، نقض حريم 
خصوصي، اهانت به مقدسات و جريحه دار كردن عفت عمومي، 
انتش��ار مطلب علیه امنیت ملي يا نظم عمومي و افش��اي اسناد 
محرمانه دولتي. مجازات هر يك هم در همین قانون آمده است. 
ساير موارد، تخلف محسوب مي شوند كه رسیدگي به آنها صرفاً 
در اختیارات كمیس��یون رس��انه ها )جايگزين هیئت نظارت بر 
مطبوعات( است. ساير ويژگي هاي عمده اليحه جديد عبارتند از: 
فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالكیت رسانه به صورت 
شخص حقوقي، تعريف دقیق پايگاه خبري، پايگاه اطالع رساني 
و خبرگزاري و تفاوت هاي آنها، مدني تر شدن تركیب كمیسیون 
رس��انه ها، تغییرات در هیئت منصفه و حذف مجالت تخصصي 

دانشگاهي از شمول اين قانون. 
.........................................................................................................

اجراي »اُپراي عشق« از نيمه آذرماه
سرپرس�ت گروه تئات�ر عروس�كي آران از آماده س�ازي 
نهايي ب�راي ب�ه اج�را رس�اندن »اُپ�راي عش�ق« خبر 
داد و گف�ت: اي�ن نماي�ش ب�ا موض�وع زندگ�ي ش�يخ 
صنع�ان، نيم�ه آذر م�اه اجرايش را آغ�از خواه�د كرد. 
بهروز غريب پور كه اين روزها مشغول آماده سازي و به سرانجام 
رساندن نمايش اپراي عشق است، به فارس گفت: االن مراحل 
ضبط و ساخت آهنگ و موس��یقي را طي مي كنیم و قرار است 
كار براي نیمه آذر و دي ماه روي صحنه باشد. همچنین در حال 
نهايي كردن ساخت عروس��ك  هاي نمايش و لباس ها هستیم. 
دكور نمايش نی��ز به طور موازي درحال آماده ش��دن اس��ت. 
موس��یقي نمايش هم به زودي نهايي خواهد ش��د. غريب پور 
يادآور ش��د: به زودي تمرينات را پس از اتمام مراحل ساخت 
دكور، لباس ها و عروسك ها و موسیقي آغاز خواهیم كرد. اُپراي 
عروسكي »عشق« برگرفته از داستان شیخ صنعان )طوالني ترين 
حكايت كتاب منطق الطیر عطار( است و بنیاد فرهنگي و هنري 
رودكي و معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي براي 

تولید اين اُپراي عروسكي حمايت كرده اند.

نوید پارسا      دیده بان 

  مصطفي شاه كرمي
ش�بكه امريكايي نتفليكس توليد فيلم »آخرين چيزي 
كه او مي خواس�ت« درب�اره پرون�ده »اي�ران گيت« يا 
هم�ان قضي�ه م�ك فارلي�ن را در امريكاي جنوب�ي 
كلي�د زده و ب�ن افل�ك كارگ�ردان فيل�م ضدايران�ي 
آرگ�و نق�ش اول م�رد اي�ن فيل�م را ب�ازي مي كن�د. 
چند وقتي است كه دي ريس كارگردان زن سیاهپوست، تولید 
و ساخت فیلم س��ینمايي با عنوان اولیه »آخرين چیزي كه او 
مي خواس��ت« را با محوريت قضیه مذاكره مك فارلین مقابل 
دوربین برده است؛ فیلمي كه با اس��امي ديگري مثل پرونده 
»ايران گیت« يا رس��وايي »كنترا گیت« در امريكا ش��ناخته 
مي شود و آن را با همكاري ش��بكه نتفلیكس امريكايي مقابل 
دوربین برده اس��ت. دي ريس از »بن افلك« و »آن هاتاوي« 
دو بازيگر هالیوودي براي ايفاي نقش در چهارمین فیلم بلند 

كارنامه اش كه مضموني سیاسي دارد، استفاده مي كند. 
فیلم »آخرين چیزي كه او مي خواس��ت« اقتباسي سینمايي 
از رمان سیاسي، پیچیده و مهیج با همین نام است كه توسط 
»جوان ديديون« نوشته شده و فیلمنامه اقتباسي اين اثر را نیز 
ماركو وياللوباس نوشته است. برخي منابع خبري از سفارشي 
بودن اين فیلم از سوي طیفي از جمهوريخواهان تندرو يا همان 

نئوكان هاي امريكايي خبر مي دهند. 
اتفاقات و داس��تان اين كتاب در میانه ده��ه 80 میالدي رخ 
مي دهد و در مورد فردي به ن��ام النا مك ماهان، يك خبرنگار 
روزنامه واشنگتن پست است كه پس از اينكه از شغلش استعفا 
مي كند تا مراقب پدر بیمار و در حال مرگ خود باشد، متوجه 
مي ش��ود به نحوي وظیفه و نقش پدرش به عنوان يك دالل 
اس��لحه مرتبط با دولت امريكا در امريكاي مركزي را به ارث 
برده است. اوضاع زماني براي النا مك ماهان جدي تر مي شود 
كه درگیر ماجراي ايران- كنترا يا ماجراي مك فارلین در دهه 
80 میالدي مي شود؛ برنامه اي كه در دوره رياست جمهوري 
ريگان به اجرا درآمد. طبق مدعاي اي��ن اثر، دولت امريكا در 
دوران جنگ تحمیلي عراق علی��ه ايران به طور غیرقانوني به 
ايران سالح مي فروخته و پول حاصله از آن را براي حمايت از 
گروهي تحت عنوان »شورشیان كنترا« كه علیه دولت وقت 
مستقر در كشور نیكاراگوئه بوده ارسال مي كند. در واقع در اين 
فیلم سه گروه درگیر ماجرا هستند؛ گروه اول امريكايي ها به 
عنوان مذاكره كننده با ايران و فروش��نده سالح به آنها، گروه 
ديگر جمهوري اسالمي ايران به عنوان خريدار پنهاني سالح از 
امريكا و در نهايت گروه سوم كه شورشیان نیكاراگوئه با عنوان 
گروه كنترا است كه در حال مبارزه با دولت قانوني وقت اين 

كشور به رياست دانیل اورتگا هستند و امريكا پول حاصل از 
فروش سالح به ايران را با عنوان كمك براي آنها ارسال مي كند. 
صرف نظر از اطالعات كلي درباره فیلم »آخرين چیزي كه او 
مي خواست«، توجه و تذكر چند نكته حائز اهمیت است. نكته 
اول اينكه وقتي قرار است شبكه امريكايي نتفلیكس به سفارش 
نئوكان هاي تن��درو و جنگ طلب اثري را بس��ازد كه يكي از 
طرف هاي اصلي و درگیر ماجرا جمهوري اسالمي باشد ناگفته 
پیداس��ت كه بايد منتظر فیلمي سرش��ار از اتفاقات مجعول 
تاريخي اما با رن��گ و لعاب هالیوودي باش��یم كه مهم ترين 

ايراني بودن آن است.  شاخصه اش، وجه ضد 
ديگر نكته قابل اعتنا اينكه قرار است نقش اول فیلم »آخرين 
چیزي كه.. .« را بن افلك بازي كن��د. بن افلك كارگردان فیلم 
»آرگو« است. وي در كنار جرج كلوني تهیه كننده آرگو سعي 
كردند با تش��بث به انواع دروغ هاي ش��اخدار و قدرت تخیل 
امپريالیستي موضوع تسخیر النه جاسوسي امريكا در ايران را 
به شكلي روايت كنند كه در خدمت تقويت هژمون متوهمانه 
امريكا باشد. در واقع اين دو سعي كردند با پوشاندن يك پوستین 
وارونه و فیك بر قامت انقالب دوم كشورمان)بنا بر فرموده امام 
خمیني)ره(( در سال 1358، هم نوكري خودشان را به البي هاي 
قدرت و فعال در پشت پرده سیاست امريكا اثبات كنند و هم 
كینه و عقده امريكايي ها نسبت به ايراني ها را نشان بدهند. نكته 
قابل توجه ديگر در مورد اين اثر دي ريس، كارگردان آن است كه 
اوالً يك زن و ثانیاً برحسب اتفاق، يك سیاهپوست است. براي 
نئوكان هايي كه با سیاس��ت هاي نژادپرستانه و ضدمهاجرتي 
ترامپ مورد تنفر بسیاري از مردم امريكا قرار گرفته اند و ساخت 
اين اثر توسط يك زن »سیاهپوست« كه مورد حمايت آشكار 
جمهوريخواهان تندرو و جنگ طلب قرار گرفته مي تواند قماري 
باشد كه آنها خودشان را پیشاپیش برنده آن مي بینند. سال هاي 
زيادي است كه سینماي غرب با سردمداري هالیوود سعي در 

تخريب وجهه تاريخي و معاصر ايران اسالمي دارد. 

تصاويـر سلبـريتي هـاي ايرانـي 
در كنار حيوانات خـانگـي اغلب 
ــت كه يا  ــاني اس ــق به كس متعل
ــد  ــواده نداده انـ ــكيـل خان تش
ــت خـورده اي  ــي شكس يا زندگ
ــد ــه كــــرده انـ را تــجـــرب
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