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اخبار
ارزيابي حيدريان از جشنواره فجر:
مردم ،مشتاق آمدند و راضي برگشتند

رييس سازمان ســينمايي در پايان سي
و ششــمين جشــنواره ملي فيلم فجر
يادداشتي را منتشر کرد .به گزارش روابط
عموميجشــنواره فيلم فجر ،در بخشي
از يادداشــت محمد مهــدي حيدريان
آمده اســت« :بازهم سينما ثابت کرد که
بهروزتريــن ،موثرتريــن ،فراگيرترين و
مردميترين هنر است .توليدات رنگارنگ
و متنوع حاضر در اين دوره از جشــنواره
از کودک و جوان تا ميانسال و کهنسال
را بــه خود فراخواند ،ســاعاتي را با آنها
گذراند و بيش از  ۷۰درصد جلب رضايت
کــرد .از موضوعات و قالبهاي مختلف
(طنز ،اجتماعــي ،دفاع مقدس ،مقاومت
و  )...همــه را ،همه ديدنــد و قريب به
اتفاق پسنديدند .جشــنواره قدم بزرگي
را در مســير حرفهايتر شــدن برداشت
و گاميبلند را در پوشــش ملي .از پيش
خريد کامل سهم عرضه شده بليتها تا
خريد از گيشــهها و آمدن به سالنها در
همه روزها و همه سئانسها ،به دفعات
و در مــورد بســياري از فيلمها کار را به
نمايشهاي اضافه و تا پاسي از نيمه شب
کشاند .همه مشتاقانه آمدند و با رضايت
بازگشتند .اينها سالي پررونق و سينمايي
مردميتر را نويد ميدهد».
زندگاني« :خانواده دکتر ماهان»
درباره حمايت از محيط زيست است

بازيگر ســريال «خانواده دکتر ماهان»
گفت :اميدوارم با ســاخت خانواده دکتر
ماهان ،مردم به تماشــاي اين اثر وطني
بنشــينند و همه هواي محيط زيســت
واقعي را داشته باشيم« .امين زندگاني»
بازيگر ســريال «خانواده دکتر ماهان»
در گفتوگــو با فارس ،گفت :حدود يک
هفته است به گروه سريال «خانواده دکتر
ماهان» ملحق شدهام .وي ادامه داد :اين
سريال قرار اســت در فضاي حمايت از
محيط زيست ساخته شود .محيط زيستي
که اين روزها حالش خيلي خوب نيست
و بــه تبع آن ،ما هم حالمان خيلي خوب
نيست .بازيگر سريال «پرستاران» يادآور
شــد :اميدواريم که درباره حفظ محيط
زيســت فرهنگسازي شــود و با ساخت
ســريالهايي همچون خانــواده دکتر
ماهان بار ديگر بتوانيــم يادآوري کنيم
که توانســتهايم فرهنگ غنــي و تاريخ
چند هزار ساله و مسئله احترام به محيط
زيست و منابع طبيعي را حفظ کنيم.

براي دولت مــا دارد کمميکند.
يعني اگر آن جا يک پسر بود و اين
ديالوگ را به پسر ديگر ميگفت
که «ما به همديگر عالقه داريم»
قطعا نميتوانستيم از سانسور فرار
کنيم».

گــروه فرهنگ و هنــر :به دنبال
حواشــي برخي فيلمهاي ايراني
حاضر در شــصت و هشــتمين
دوره جشنواره فيلم برلين ،مسئله
بازنمايي سينماي ايران از مسائل
کشور در خارج از مرزها ،بار ديگر
نقل محافل شده اما اين بار ،ابعاد
جديدتري نيز پيدا کرده است .حاال
ديگر مسئله تنها اين نيست که در
متن فيلم چه پياميبراي مخاطبان
غيرفارسيزبان گنجانده شده و در
روند داستان و کنشهاي نمايشي
چه تصويــري از ايران و ايراني به
خارج منتقل ميشود بلکه عوامل
فيلمهــا با اظهارنظــرات خود در
مصاحبهها و نشستهاي خبري،
بخش جديتري از بار انتقال اين
تصوير را به دوش ميکشند.

شــاخه فرهنگــي نهادهاي
حقوقي بينالمللي عليه ايران

اعتراض بیشرمانه!

«ميخواهم از اين فرصت استفاده
کنم و عصبانيت و ناراحتي شديد
خود از نحوه برخورد با معترضان
در ايران را اعالم کنم ».اين اولين
جملهاي بود که ليــا حاتميدر
نشست خبري آخرين ساخته ماني
حقيقي در برليناله بــر زبان آورد
درحالي که تالش داشت به سختي
معادلانگليسيواژه«معترضان»را
به خاطر آورد .حاتميکه به عنوان
بازيگــر فيلم «خــوک» در کنار
حقيقي نشسته بود ،نهايتا با کمک
او جملهاش را به اتمام رســانده و
اضافه کرد« :شــرمآور است که
در کشــور من شهروندان تنها به
بهاي جانشان ميتوانند اعتراض
خود را بيان کنند ».ليال حاتمياين
سخنان را اولين اظهار نظر سياسي
خود خواند و اتفاقا همين مســئله
اساسي بود؛ تالطم ناشي از بر زبان
آوردن جمالت انگليسي از گنجينه
محفوظات و تعجببرانگيز بودن
اولين اظهار نظر سياســي از يک
بازيگر بيحاشيه ،از احتمال وجود
يک سناريوي از پيشنوشتهشده
خبر مــيداد .ويدئوي ســخنان
حاتميبــه ســرعت و بارهــا در
شــبکههاي اجتماعي بازنشر شد
و بــا واکنشهاي مختلفي همراه
گرديد .ايــن اظهــارات درحالي
صورت ميگرفت که اغتشاشات
فرقه دراويش گنابادي در روزهاي
اخير ،منجر به شهادت سه مامور
نيروي انتظاميو دو بسيجي گرديد
و همين مسئله سبب شد که مردم
در شــبکههاي مجازي ،اظهارات
حاتميرا به تندي نقد کرده و به آن
اعتراضنمايند.
تکرار يک دروغ خستهکننده!

اما اين ســناريو قهرمان ديگري

آگهی حصر وراثت
بانو سلطنت شهرت عباسی نام پدر حسین بشناسنامه  793صادره از بهبهان درخواستی بخواسته صدور گواهی
حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم حسین شهرت عباسی بشناسنامه  1095صادره بندر گناوه در
تاریــخ  1394/11/8در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی آقای محمد کاظم
عباسی به ش ش  101ت ت  1328صادره بهبهان ( فرزند پسر)  -2خانم سلطنت عباسی به ش ش  793ش
ملی  1861021331ت ت  1337صادره از بهبهان ( فرزند دختر)  -3خانم نصرت عباسی ش ش  28543ش
م  1860280706ت ت  1346صادره بهبهان ( فرزند دختر)  -4خانم کفایت عباســی ش ش  22282ت ت
 1336صادره بهبهان ( فرزند دختر) -5خانم حریر عباسی ش ش  648ت ت  1332صادره بهبهان ( فرزند دختر)
 -6خانم مکیه عباسی ش ش  100ت ت  1327صادره بهبهان ( فرزند دختر) و الغیر اینک با انجام تشریفات
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد
از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
محمد حمزوی -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت
آقای حجت اله شهرت بهبهان آبادی نام پدر رجب بشناسنامه  311صادره از بهبهان درخواستی بخواسته صدور
گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم محمد جعفر شهرت ---بشناسنامه  19049صادره بهبهان
در تاریخ  93/12/21در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی نرگس بهبهان آبادی
به ش ش  1349-534بهبهان ( دختر) -2غالمحســن بهبهان آبادی به ش ش  1352-174بهبهان (پسر)
 -3غالمعلی بهبهان آبادی به ش ش  1357-238بهبهان ( پســر)  -4حجت اله بهبهان آبادی به ش ش
 1359-311بهبهان (پسر)  -5جواهر حسنی به ش ش  1326-592بهبهان ( زوجه دائمی متوفی) و ال غیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز
سری و رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
محمد خدری  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت
بانو فوگهن شهرت ناصری فرد نام پدر محارب بشناسنامه  77صادره از اهواز درخواستی بخواسته صدورگواهی
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرش مرحوم عبدالرضا شهرت واهبی بشناسنامه  96صادره از شادگان در
تاریخ  1396/9/2در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوق.
 -2ولید بشناسنامه  1810250838متولد  1373/6/5صادره آبادان.
 -3فاضل بشناسنامه  1890476757متولد  1377/11/10صادره شادگان.
 -4باقر به شناسنامه  1890420247متولد  1376/6/23صادره شادگان.
 -5رسول به شناسنامه  1890563935متولد  1380/4/28صادره شادگان.
شهرت همگی واهبی (فرزندان متوفی).
 -6مراتب غانمی به شناســنامه  1025متولد  1331/2/30و کد ملی  1898826897صادره شــادگان(.مادر
متوفی).
 -7وهب واهبی به شناسنامه  27متولد  1321/12/20و کد ملی  1898781249صادره شادگان (.پدر متوفی)
وال غیر.
اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری
و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت
بانو منظر قسوریان جهرمی نام پدر حاجی بشناسنامه  343صادره از بهبهان درخواستی بخواسته صدور گواهی
حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم حبیب اله شهرت صحرانورد بشناسنامه  1331-726صادره
بهبهان در تاریخ  96/11/5در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی صادق صحرانورد
به ش ش  1364-318بهبهان ( پسر) -2فروغ صحرانورد به ش ش  1331-726بهبهان ( دختر)  -3منظر
قسوریان جهرمی به ش ش  1336-343بهبهان ( زوجه دائمی متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز
سری و رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
غفار شهبازی  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان

حمایت حقیقی از رفتار داعشی
حقیقی در گفتگو با یورونیوز در مورد ســخنان حاتمی گفت :من مخالفتی با اظهارنظر در مورد موضوعات سیاسی ندارم
اما برای اینکه موضوع روشن باشد بگویم که مشکل محتوای کسلکننده پرسشهای مطرح شده است .کارگردان فیلم «خوک»
افــزود :نمیخواهم جای او [لیال حاتمی] ســخن بگویم اما به نظرم حرف معقولی مطرح کرد .به نظرم حق شــهروندان برای
تظاهرات باید حفظ شود .این کل حرفی بود که او زد و من با این نظرش موافقم .وی افزود :به عنوان یک هنرمند شما به راحتی
ممکن است به واسطه رویدادهای سیاسی تبدیل به برده شوید .شما میتوانید سیاسی باشید بدون اینکه طرز فکر ایدئولوژیک
داشته باشید .هدف همین است!

داشــت؛ مانــي حقيقــي نيز در
مقام کارگردان فيلم به ســواالت
خبرنــگاران خارجي پاســخ داد.
او در پاســخ به ســئوال خبرنگار
روزنامــه آلماني تاتس ،درباره اين
که چه احساسي دارد که به عنوان
کارگــردان ايراني همــواره مورد
سواالت سياســي ،قرار ميگيرد،
گفت« :خيلي آزاردهنده اســت.
شــما آزاديد که سواالت سياسي
بپرسيد کســي نميگويد اين کار
را نکنيد ،اما نکته اصلي اين است
که ما خوب يا بد اثري هنري خلق
کردهايم و دوست داريم درباره آن
صحبتکنيم.بياييدفراموشنکنيم
که هنر نوعي زبان جهاني است که
تالش ميکند ما را از مرزهايي که
جدايمان کردهاند ،عبور دهد .هر
مصاحبهاي که ميکنم مدام از من
ميپرســند که نظر اصالحطلبان
درباره تو چيســت؟ افراطگرايان
درباره تو چه فکــر ميکنند؟ آيا
سانسور شــدهايد؟ چطور سانسور
شدهايد؟ با سانسور چه ميکنيد؟»
خودمان ميدانيم بدبختيم!

سپس او با همان لحني که نوعي
شکايت صميمانه را بازتاب ميداد
در پاســخ به اين پرسشها گفت:
«باشد! چندبار الزم است که اين

جوابها را بشنويد؟! بله! در ايران،
سانســور وجود دارد؛ بلــه! با آن
زندگي کردن سخت است! و بله!
ما داريم با آن سروکله ميزنيم؛ به
شيوههاي مختلفي مبتني بر جو
سياسي .اما چيزهاي بيشتري براي
بحث وجود دارد ».حقيقي درحالي
اين مطالب را ميگفت که در داخل
کشور به عنوان مولفي با لحن پر
از طعنه و کنايه شناخته ميشود و
از سوي ديگر شرکت کردن او در
فستيوالهاي خارجي درحالي که از
فضاي غالب آن در سياسي کردن
حضور فيلمسازان ايراني مطلع و
حتي بدان معترض است ،عجيب
و پرتناقض مينمايد.
مجبوريم در اليهها پنهانش کنيم
اما داستان برلين به همين جا نيز
ختم نشد .فيلم «هجوم» ،آخرين
ساخته شهرام مکري نيز در بخش
جانبي برلين امسال نامزد «جايزه
تدي» شــد؛ جايزهاي که از سال
 1987با انتخاب هيئتي مستقل ،به
فيلمهايمرتبطبادگرباشيجنسي
حاضر در برليناله اهدا ميشــود.
مســئله اما آن جا حساستر شد
که اين يک سوءبرداشت از سوي
اين هيئت داوري نبود و مکري در
مصاحب ه خبري خود به نکاتي در

آگهی حصر وراثت بانو لطیفه شــهرت بوشــهری نام پدر رمضان بشناسنامه  3867صادره از شادگان
درخواســتی بخواســته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم رمضان شهرت
بوشهری بشناسنامه  666صادره از شادگان در تاریخ  1396/9/5در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه
اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات فوق.
 -2نجات بوشــهری بشناسنامه  47متولد  1329/8/8و کد ملی  1899598766صادره شادگان( .دختران
متوفی) .وال غیر .اینکه با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

اين باره اشاره کرد و بر اين مسئله
صحه گذاشت .فيلم «هجوم» که
به سياق فيلم قبلي مکري« ،ماهي
و گربه» با الهام از نقاشــيهاي
موريس اشــر ،به کنکاش در بعد
زمان و مکان ميپردازد ،مســئله
هويت را نيز مورد توجه قرار داده
و در اين ميان درهمتنيدگي هويت
جنسي دو شــخصيت از داستان
نيز به عنــوان جزئــي اثرگذار و
صريح از مســير روايــت در فيلم
مطرح ميشــود .اما مسئله جايي
حســاستر ميشــود که يکي از
شخصيتهاي داســتان به اين
هويت جنسي پيچيده و مبهم ،ابراز
عالقه ميکند .مکري در مصاحبه
خود ميگويد« :اين مسئله شايد در
ايران براي ما مسئله مهمتري باشد
چون شايد آن طور که شما در اروپا
ميتوانيد درباره جنسيت فکر کنيد
و حرف بزنيد ما نميتوانيم در مورد
اين موضــوع راحت حرف بزنيم.
بنابراين اين مسئله را در اليههاي
فيلم پنها ن و پنهانترش ميکنيم.
سنت بازي کردن مرد به جاي زن
در ايران وجود داشــته اما علتش
مسئله سانسور بوده است اما در اين
فيلم سعي کردم به دليل نمايش
جنسيت از آن استفاده کنم.

اصرار به عبور از خطوط قرمز
عرفي

اما مســئلهاي که مکري از آن با
عبارت «جنســيت» ياد ميکند
موضوعي اســت که به خاطر آن
نامزد جايزه تدي شــده اســت و
البته پرواضح است که «جنسيت»
در ســالهاي اخير به هيچ عنوان
خط قرمز ســينماي ايران نبوده
است و بسياري از فيلمها به انواع
بحرانهاي جنســي پرداختهاند.
مکري در انتها در اين باره اضافه
ميکند« :سال قبل ميخواستيم
فيلــم را در جشــنواره فيلم فجر
نمايش دهيم اما به خاطر همين
ايده جنســيت در فيلم نشد .اين
مسئله فقط يک تابو براي مسئولين
نيســت بلکه براي مردم هم تابو
محســوب ميشــود و به همين
علت راحت نميتــوان درباره آن
حــرف زد ».درحالي که تکتک
اين جمالت حاوي باري معنايي
و تصويري از حاکميت و مسائل
اجتماعي در ايران را براي مخاطب
رسانهاي بيگانه به همراه دارد ،او
ادامه ميدهــد« :در ابتداي فيلم،
هميــن که يک دختر اســت که
دارد نقش پسر را بازي ميکند از
آن تيزي برندهاي که اين مسئله

ايــن اظهــارات درحالــي اتفاق
ميافتــد که «آزادي دگرباشــان
جنسي» همواره يکي از محورهاي
فشارهاي حقوقي بينالمللي عليه
ايران بوده اســت .مکــري اما در
صحبت از شيوه بازتاب حاکميت
ايران در فيلمش شفافتر توضيح
ميدهد« :فيلم درباره تقابل دونسل
است .يک نســل جوانتر و يک
نســلي که در ظاهر کنترلکننده
اوضاع هســتند .آدمهاي نســل
قديميتر فکر ميکنند که کنترل
اوضاع دست آنهاست ولي فيلم
که جلو ميرود متوجه ميشــويم
که بازي را همان نســل جوانتر
جلو ميبرد نه آنهــا ».جداي از
مسئله حاکميت ،وي تصوير خاص
ديگري را نيز مردم کشــورش به
عنوان مکمل مهمتر فيلم بازتاب
ميدهد« :درکشور من آدمها خيلي
عصباني و ناراحت هستند که شکل
بيروني آن نمايش خشونت است».
اين اظهارات درحالي اتفاق ميافتد
که تاکنون هيچ پاسخ يا واکنشي
از سوي مسئوالن سينمايي و مدير
نظارت و ارزشيابي سازمان ،نسبت
به اين فيلم ابراز نشده و همچنان
در گروه هنروتجربه درحال اکران
است.
از وطنشان به برلين شکايت
ميبرند!

درمجموع اين اظهارات نشــان
ميدهد که جشنوارههاي خارجي
درحال تبديل شــدن به مکاني
براي شــکايت بردن از ايران به
نهادهاي بينالمللي هستند و شايد
بهترين بازتاب را ماني حقيقي به
اين اتفاق داشته است .او همزمان
که شفاف شدن اين مسئله براي
همه را با صداي بلند در نشست
خبري فيلمــش در برلين اعالم
ميکند ،به تاييد و تثبيت تصوير
خارجنشــينان از ايران ميپردازد؛
اتفاقي که تکرار براي مردم کشور
نيز ديگر بيش از حد خستهکننده
شده اســت .حاال بايد گفت که
شــرمآور اســت که فيلمسازان
ايرانــي ،خود را ايــران ميدانند
و اضافه بر متن فيلمهايشــان،
پراختاللترين تصوير را به جهان
ارائه ميدهند.

بحران پناهندگان در سال  ۲۰۱۵در آلمان ،امسال در قالب فيلمها در برليناله نمود يافته است

فيلمسازاناروپاييحامالنپيامسياسيدرباره«پناهندگي»

شصت و هشــتمين دوره برليناله که در آلمان
در حال برگزاري است از سال  ۱۹۵۱که شروع
به کار کرد محملي براي نمايش فيلمهايي با
موضوعهاي اجتماعي و سياسي بوده و امسال
تجربيات مهاجران را حداقل در هشت فيلم از
مســتند گرفته تا فيلمياقتباسي ارايه ميکند.
به گزارش مهر به نقل از رويترز ،فيلمســازان
ميگويند قصدشــان اين بوده تا پياميسياسي
بفرستند و نشان دهند چگونه مهاجرت اروپا را
تغيير داده است .ديتر کاسليک مدير فستيوال
نيز در اين باره گفته اســت :خيلي بيشــتر از
آنچه در حال حاضــر درباره پناهندگي به نظر
ميرســد بايد به اين موضوع توجه کرد و حاال
موضوع اين اســت که پــس از ورود آنها به
اروپاي ما چه ميشــود و آينده آنها چه خواهد
بــود؟ يکي از اين فيلمها «الدورادو» ســاخته
مارکوس ايمهوف کارگردان سوييســي درباره
مهاجراني اســت که از نزديک ســاحل ليبي
نجــات داده و به ايتاليا برده شــدند .آنها آنجا
در پناهگاهها در انتظار هســتند و برخي از آنها

اخراج ميشوند و يا اردوگاه را ترک ميکنند تا
به صورت غيرقانوني کار کنند و ريسک اخراج
شدن را ميپذيرند .يک مستند ديگر با عنوان
«فرودگاه مرکزي  »THFاز ميان مطالبي که
يک پناهجوي سوري در وبالگش مينويسد،
زندگي انسانهايي را روايت ميکند که پانزده
ماه در اردوگا ه پناهندگان اقامت دارند و انتظار
ميکشــند .کريم اينوز فيلمساز برزيلي سازنده
اين فيلم ميگويد :مهمترين ســوال سياسي
مطرح در برابر اروپا اين است که اروپا چگونه
ميتواند ادعاي خودش را مبني بر اين که يک
قاره متنوع باشد ،نشان دهد .اين خيلي اهميت
دارد که فيلمها به اين مســاله توجه ميکنند.
در فيلم «ترانزيت» که در قالب يک داســتان
که ماجرايش در فرانســه معاصر ميگذرد نيز
فرار از دســت آلمانيهايي نشان داده ميشود
که مارســي را تسخير کرده بودند .اين فيلم با
اقتباس از رماني نوشــته آنا سگرز ساخته شده
که داســتان فرار خود او را از دست نيروهاي
آلمان نازي در سال  ۱۹۴۰روايت ميکند.

عدم شفافيت زاويه نگاه «احمدشاه» در کودتاي سوم اسفند و ابهام نسبت قاجار با پهلوي

رضاخان ميخواست با اخذ استعفانامه احمدشاه بر مشروعيت خود بيفزايد

از احمدشاه قاجار به عنوان پايبندترين پادشاه قاجار
و ايران به قانون ،مشــروطهخواهي و دموکراسي
ياد شــده است! به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا،
پايبندي وي به قانون مشروطه چه از موضع ضعف
ناشي از بيم دچارشــدن به سرنوشت محمد علي
شــاه پدر بوده باشــد و يا اعتقاد قلبــي به قانون
مشروطه و آرمانهاي آن ،فرصتي را فراهم آورده
بود تا مگر گشايشي در کار فروبسته جامعه حاصل
شــود؛ اما هرج و مرجهاي ب ه وجود آمده و ظهور
رضاخان در سحرگاه اســفند  1299يک بار ديگر
در نهايت شــگفتي ،متجددين و حتــي برخي از
افراد خوشــنام آن روزگار را واداشت تا دگرباره به
اراده يا اجبار و يا با ترويج انديشــه استبداد منور،
راي به ترجيــح امنيت بر آزادي دهند .آنچه امروز
درباره شــخصيت احمدشــاه قاجار و اعمال او در
ميان عموم شايع اســت ــ درست يا نادرست ــ
بيشتر حاصل تبليغات طرفداران پهلوي به هنگام
تغيير ســلطنت ،قبل و بعد از استقرار پهلويها در
ايران اســت .از جمله داليلي که ميتــوان از ر ّد
بيعالقگي احمدشاه به سلطنت در ايران از آن ياد
کرد ماجراي مالقات ذکاءالملک فروغي و تقاضاي

خريد استعفانامه احمدشاه است که پيشنهاد ميکند
در قبــال آن اســتعفانامه مبلغ يــک ميليون ليره
دريافت نمايد .رضاخان در پي آن بود تا با دريافت
استعفانامه بر مشــروعيت حکومت خود بيفزايد و
بــه افکار عموميبقبوالند که احمدشــاه حاضر به
بازگشت به ايران و ادامه سلطنت نيست و زندگي
آرام و خوشــگذراني در اروپا را بر مملکتداري و
پذيرش زحمــات و خطرات آن ترجيح ميدهد اما
سخن احمدشاه ضمن ر ّد درخواست فروغي بسيار
قابل تأمل اســت«:من حاضر نيستم حتي به هزار
برابر اين مبلغ هم [استعفانامه را] بفروشم .و تو به
اربــاب خود از قول من بگو کــه اين خيال باطلي
اســت که کردهاي زيرا من پيــش وجدان خود در
مقابل نسلهاي آينده ايران سرافرازم که حاضر شدم
از سلطنت برکنار شوم ولي خيانت نکردم و جز به
وظيفهاي که به من محول شده کار ديگري انجام
ندادم و تاريخ قضاوت خواهد کرد که من برخالف
اراده ملت ايران از سلطنت برکنار شدهام .بنابراين
اگر اســتعفا نمايم مثل اين است که من رضايت
دادهام و سلطنت را حق خود ندانستهام ،لذا اگر تمام
دنيا را به من بدهند استعفا نخواهم داد».

اخبار
سازمان سينمايي و جوايزي براي
معذرتخواهي!

مراســم اختتاميه بخش «تجلي اراده
ملي» ســي و ششــمين جشنواره ملي
فيلــم فجر با معرفــي برگزيدگان اين
بخش شــامگاه پنجشــنبه در باشگاه
نفت شهر آبادان برگزار شد .به گزارش
مهر ،در ابتداي اين مراســم که اجراي
آن را محمدرضا شــهيديفر بر عهده
دارد ،اداي احتراميبــه شــهداي دفاع
مقدس ،سينما رکس آبادان و شهداي
مدافع حرم شــد .در اين مراسم جايزه
اول مرکز ملي فرش ايــران به طراح
صحنــه «دارکــوب» ،ديپلــم افتخار
اخالق پزشــکي به جــواد عزتي براي
ايفــاي نقش امدادگــر در فيلم «تنگه
ابوقريــب» و جايزه اول بنياد شــهيد
و امور ايثارگران به مســتند «زناني با
گوشــوارههاي باروتــي» تعلق گرفت.
سازمان ســينمايي نيز جايزه اول خود
را به مستند «بانو قدس ايران» ،جايزه
دوم و سوم را به تهيهکننده و کارگردان
انيميشن «فيلشــاه» و چهارمين جايزه
را به مســتند «زناني با گوشــوارههاي
باروتي» اهدا کرد.
برگزاري اولين جشنوارۀ روايت
انقالب

مجمع ناشــران انقالب اسالميدومين
نشست همانديشــي مقابله با تحريف
تاريخ معاصر و تطهيــر پهلوي و اولين
جشنوارۀ روايت انقالب را برگزار ميکند.
به گــزارش فارس ،عنــوان جايزۀ اين
جشــنواره مزين به نام شهيد «سيدعلي
اندرزگو» است .اين جايزه در بخشهاي
داستان نوجوان ،داســتان بزرگسال و
تاريخ شــفاهي برگزار ميشود و برترين
آثار از ميان آثار توليدي با موضوع مقابله
با تحريف تاريخ معاصر و تطهير پهلوي
انتخاب ميشوند .اين مراسم در دو روز با
حضور عليرضا مختارپور ،محسن مؤمني
شــريف ،محمد حمزهزاده ،سيدصادق
رضايي ،فخــرزاده ،پرويز ،مســئوالن
فرهنگي ،ناشــران و نويسندگان برگزار
ميشود.
ترویج کتابخوانی در شهر و روستا

طرحهای ارائه شــده از ســوی شهرها
و روســتاهای کشــور برای شرکت در
چهارمین دوره انتخاب پایتخت کتاب و
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب
ایران ،در قالب دو کتاب منتشــر شد .به
ستاد اطالعرســانی رویدادهای ترویج
کتابخوانی ،کتابهای «پیشــنهادهایی
برای ترویــج کتابخوانی در شــهر» و
«پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی
در روســتا» که به همت گیتی صفرزاده
و ابرهیم حیدری گردآوری شــده ،برای
نخستین بار در مراســم پایانی انتخاب
چهارمین پایتخت کتاب ایران و روستاها
و عشــایر دوســتدار کتاب رونمایی و
عرضه میشود.
دایره بسته برنامهسازی مناسبتی
در تلویزیون!

یــک منتقد تلویزیون و ســینما گفت:
با وجود تعــداد زیادی افراد مســتعد،
فیلمنامهنویس ،ایدهپــرداز که توانایی
خود را در ساختن آثاری داخل و خارج
از سازمان نشان دادهاند ،اما برنامهسازی
مناسبتی در تلویزیون صرف ًا محدود به
دایره بستهای است .منوچهر اکبرلو در
گفتوگو با فارس ،گفت :سالهاســت
که ساخت برنامههای مناسبتی در ایام
مختلف مذهبی و ملی و نوروز و رمضان
یا ســالگرد جنگ و  ...دچار آفتهایی
شــده که نتوانســته کیفیت الزم و در
نتیجه اســتقبال مناســب را به همراه
داشته باشــد .این منتقد در ادامه بیان
داشت :مسئله دیگر این است که برخی
مدیران رســانه ملی به دلیل نداشــتن
نگاه کارشناســانه و داشــتن روحیه به
شدت محافظهکارانه تمایلی به استفاده
از شخصیتها ،موضوعها و سوژههای
جدید ندارند .در نتیجه تصمیم میگیرند
که همان برنامه را که بارها پخش شده
با همان آدمهای قبل ،با همان حرفها
و شکل تولید روی آنتن ببرند.
برندگان جشنواره هنرهاي
تجسميفجر معرفي شدند

دهمين جشنواره هنرهاي تجسميفجر
بــه خط پايان رســيد و برنــدگان اين
دوره خــود را معرفي کــرد .به گزارش
مهر ،مراســم اختتاميه دهمين جشنواره
هنرهــاي تجســميفجر بــا حضــور
سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،سيدمجتبي حســيني معاون
هنري وزارت ارشــاد و ديگــر مديران
حوزه تجســميو هنرمندان اين عرصه
شــامگاه ديروز در تاالر وحدت برگزار
شــد .مجتبي آقايي دبيــر کل دهمين
جشــنواره هنرهاي تجســميفجر به
مشارکت بخش خصوصي و نگارخانهها
در اين دوره به عنوان ويژگي مهم اشاره
کرد و افزود :نگارخانهها نقش مهميدر
چرخش اقتصاد هنر و معرفي چهرههاي
هنري دارند کــه در اين دوره حضوري
پررنگ داشتند.

