
 قهرمانان آمریکایی 
فرار می کنند!

فاطمهقاسمآبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

سینما و تلویزیون غرب و به خصوص هالیوود، برعکس بقیه کشورها ، هرگز از استراتژی 
کشورش و برنامه های سیاسی اش، جدا نبوده است.

به خاطر همین هم معموال بیشتر اهداف و تصمیمات بلندمدت و کوتاه مدت کشوری 
مانند آمریکا را می شود از بزرگ ترین رسانه تبلیغاتی اش یا همان هالیوود دنبال کرد.

در مورد جنگ افغانستان هم تا بحال فیلم های زیادی ساخته شده ولی فیلم های چند 
سال اخیر هالیوود، بیشتر از هر چیز به بیهوده بودن ادامه جنگ و به اصطالح خودشان 
رها کردن »فداکاری برای آزادی افغان ها از شر طالبان« تاکید داشته است و پیش زمینه 

برنامه خروج از افغانستان را در ذهن مخاطبین شان چیده است.
فیلم »پاسگاه« محصول سال 2020، به کارگردانی »راد لوری« است که براساس کتاب 

غیر داستانی به همین نام، که در سال 2012 چاپ شد، ساخته شده است.
داستانپاسگاهمرزی

داستان فیلم پاسگاه، در افغانستان اتفاق می افتد و ماجرای ۵۳ سرباز آمریکایی را نشان 
می دهد که در ســال 2006 و طی یک عملیات آزادی بلندمدت، با نیروی های شورشی 

دشمن، در شمال شرق افغانستان جنگیدند.
این نبرد که تلفات زیادی را برای آمریکا به همراه داشــت، در نهایت با کشــته شدن 
 بیشــتر ســربازان آمریکایی تمام شــد و طبق ادعای فیلم، تنها نبردی اســت که طی 
۵0 سال گذشته به دو تن از سربازان زنده مدال افتخار شجاعت داده شد. »دنیل رودریگرز« 
در این نبرد، نشان برنز شجاعت و »اندرور باندرمن« جایزه خدمات ممتاز را از بین بقیه 
هم قطاران کشته شده اش دریافت کردند. در نهایت آمریکا در این نبرد شکست خورد و 

نیروهای انگشت شمار باقی مانده اش، با هلیکوپتر از افغانستان فرار کردند.

نگاهیبهفیلم»پاسگاه«

tasvirroz@kayhan.ir

جواداردکانی)فیلمساز( ابراهیمحاتمیکیا)فیلمساز( محمدکاسبی)بازیگر( شــهیدآوینی)فیلمساز(هادیمحمدیان)پویانما(پروانهمعصومی)بازیگر(داودمیرباقری)فیلمساز(شهریاربحرانی)فیلمساز(جمالشورجه)فیلمساز( حسینیاری)بازیگر(پرویزشیخطادی)فیلمساز( رسولمالقلیپور)فیلمساز( مجیدمجیدی)فیلمساز(فرجاهللسلحشور)فیلمساز(مهدیفقیه)بازیگر(ابوالقاسمطالبی)فیلمساز(

صفحه 8
 دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۲ - شماره ۲۲8۰9

مهدی امیدی 

بهبهانهپخشسریال»وضعیتزرد«

مصائب یک دانشمند هسته ای برکنارشده 
در یک طنز تمیز

 سریال »وضعیت زرد« جای خالی طنز تمیز و مسئله محور 
را در تلویزیــون پر کرد. مدت هاســت که ســریال های 
کمدی و برنامه های طنز تلویزیون دچار تکرار و روزمرگی 
شده اند. اما سریال »وضعیت زرد« براساس ایده ای جدید 
و جسورانه شکل گرفته است. این سریال به ماجراهای یک 
دانشمند هسته ای می پردازد که در روزگاری که باید هم 
چرخ زندگی مردم می چرخید و هم چرخ سانتریفیوژها، 
از کار برکنار می شــود. وی در آستانه ازدواج قرار دارد، 
برای حل مشــکالتش دســت به تالش هایی می زند. در 
»وضعیت زرد« یک موضوع تلخ و دوره از تاریک از تاریخ 
معاصر کشورمان، سوژه شوخی و طنز قرار گرفته است. 
این سریال بیش از آنکه سراغ موضوعات پیش پا افتاده و 
لودگی برود، با کنایه زدن به مسائل سیاسی و اجتماعی، 
هم ذهن مخاطب را هوشیار می کند و هم موجب انبساط 

خاطر و خنده او می گردد. 
»وضعیت زرد« اولین سریال تولیدی »مدرسه اندیشه 
و هنر ماه« است. این مدرسه که بیشتر با فیلمسازان جوان 
و دغدغه مند کار می کند، پیش از این نیز فیلم سینمایی 
»منطقه پرواز ممنوع« را برای مخاطب نوجوان ساخته 
بودند. فیلمی که توانســت جزء آثار پرفروش سینمای 
ایران در سال 98 شود و گروه سنی نوجوان را راضی کند.

 این گروه، این بار دســت بــه کار تازه ای در زمینه 
کمدی تلویزیونی زده اند و ســوژه ای سیاسی را در قالب 
 طنز »سیت کام« به تصویر کشیده اند. در تعریف سیت کام 
یا همان طنز موقعیت آمده است: »گونه ای از کمدی است 
که در آن شخصیت های فیلم یا سریال در مکان های عادی 
مانند محل کار یا خانه حضور دارند و فعالیت های روزانه 
آنها با حرکات یا دیالوگ های طنز انجام می شود. هنگام 

گفتن هر نکته طنزآمیز، معموالً صدای خنده استودیویی 
زنده یا از پیش ضبط شده پخش می شود.« 

در »وضعیت زرد« نیز بیشتر اتفاقات در خانه سعید 
و محلی که به خبرگزاری فهیم نیوز نامگذاری شــده رخ 
می دهد. این سریال به بهانه های مختلف و با زبان طنزآمیز، 
به جریان های سیاسی و جناح های مختلف، انتقاداتی را 
وارد می کند. ریتم سرحال، فضای پرتحرک و استفاده از 
رنگ های متنوع و مختلف در لوکیشن های محدود این 
سریال، باعث می شــود که مخاطب خیلی زود در متن 
ماجرا قرار بگیرد و از دنبال کردن داستان خسته نشود. 
»وضعیت زرد« با حداقل هزینه ممکن و تولید سبک 
و آسان و بازیگرهای اغلب جوان و نوکار، نشان می دهد که 
برای خلق آثاری با مضامین روز و سیاسی، باید به خالقیت 
و جسارت تکیه کرد نه لزوما بودجه سنگین. این سریال با 
عبور از خنثی زدگی و محافظه کاری و پرداختن به مسائل 
داغ سیاسی و اجتماعی با نگاهی انتقادآمیز، با صراحت 
کالم، هم لحظات مفرحی را برای مخاطب خودش فراهم 
می کند و هم بخشی از خواسته ها و مطالبات این روزهای 

مردم را مطرح نماید. 
مهران رجبی، زین العابدین تقی پور، حسام خلیل نژاد، 
آرش ماهان کیا، محمد مهدی رضائی، بهار داورزنی، امیر 
غفارمنش، علی سلیمانی و سوسن پرور از جمله بازیگران 

این سریال هستند.
حامد بامروت نژاد تهیه کننده سریال »وضعیت زرد« 
در گفت وگویی بیان کرد: تالش داشتیم از فضای نمایشی 
با مخاطب عمومی و رسانه بهره بگیریم و این قالب دست 
ما را باز می گذاشــت. وارد طراحی موقعیت و شخصیت 
شدیم و با یک تیم جوان کار کردیم که فصل اول سریال 

در 1۳ قسمت ساخته شد. این سریال 6 شخصیت دارد 
که چهار کاراکتر پسر هستند و نامزد سعید و دایی سعید 
با بازی مهران رجبی نیز دیگر کاراکترها هستند و باقی 

هم بازیگر مهمان هستند.
وی با اشاره به پرداخت موضوعات سیاسی اجتماعی 
در ســریال عنوان کرد: برای ما جذاب و مهم بود دامنه 
مخاطب بیشــتری را جذب کنیم که درگیری بیشتری 
با ســریال داشته باشند. درواقع ما دنبال قالبی بودیم تا 
رویکرد خود را بیان کنیم، در فیلم و ســریال می توان به 
یکی دو محور پرداخت اما در سیت کام می توان به بیشتر 

دغدغه ها پرداخت.
بامــروت نژاد درباره اســتفاده از مؤلفــه خنده در 
آثار ســیت کام خارجی یادآور شــد: صــدای خنده از 
مؤلفه های مرســوم تولیدات ســیت کام است اما هم در 
برخی ســریال های خارجی و هم در خیلی از نمونه های 
ایرانی صدای خنده استفاده نمی شود. سیت کام کمدی 
موقعیتی اســت که با تولیدی بودن، لوکیشن محدود و 
با شوخی های کالمی شناخته می شود و ما به نسخه ای 
برای خود رسیدیم که از این صدای خنده استفاده نکنیم. 
اتفاقاً مخاطب ایرانی با صدای خنده ارتباط نمی گیرد و 
اگر بگویید این لحظه باید بخندی پس می زند. این مؤلفه 
برای مخاطب ایرانی جواب نمی دهد و ما هم از این فرم 
کناره گیری کردیم و سعی کردیم سیت کام مدل خودمان 

باشد و عین همان فضا را کپی نکنیم.
تهیه کننده »وضعیت زرد« با اشاره به آغاز پخش این 
ســریال درباره بازخوردها بیان کرد: یکی از ویژگی های 
فضای ســیت کامی این اســت که چون شخصیت محور 
اســت، باید به مخاطب زمان داد تا با شخصیت ها آشنا 

شــود. این سریال هنوز در شروع کار است و مخاطب به 
تدریج با آنها اخت می شود. در قسمت های اول هم ما باید 
شــانس داشته باشیم و هم مخاطب باید حوصله داشته 
باشد. با آنچه که از کار اطالع داریم فکر می کنیم قسمت 
به قسمت جذاب تر و طنز آن بیشتر می شود و مخاطب 

با آن ارتباط می گیرد.
وی با اشاره به شــوخی های این سریال و شخصیت 
اصلی آن، که یک دانشــمند هســته ای اخراجی است، 
درباره خأل دغدغه های مختلف در سریال های طنز گفت: 
اگر بخواهید ســریال بســازید از فیلمنامه تا تولید یک 
ســال می گذرد و اثر هنری و رســانه ای به دلیل پروسه 

تولید از جامعه اش عقب می افتد. سیاســت های رســانه 
ملی و مؤلفه های دیگری هم هســت کــه گاهی باعث 
می شود ســریال ها هماهنگ با دغدغه های مردم نباشد 
اما راز موفقیت هر کاری همین است که در هماهنگی با 

دغدغه های مردم خود باشد.
بامروت نژاد به شوخی های سیاسی سریال  اشاره کرد 
و گفت: در قسمت دو به اصالح طلب و اصولگرا می پردازیم 
و با هر دو طرف شوخی می کنیم و یا در قسمت های دیگر 
با فضای مجازی و اینفلوئنســرها شوخی می کنیم. فکر 
می کنیم مخاطب این جنس فضا را می پسندد و می تواند 

احساس کند فضای تازه ای بوجود آمده است.

چندسالی است که شبکه ای با نام شبکه خانگی با 
تولید و ساخت فیلم ها و سریال هایی که هیچ سنخیتی با 
فرهنگ و ارزش های دینی ما ندارد پا به عرصه فرهنگی 
کشور گذاشته و با حداقل نظارت از سوی نهادهای ذیربط 
به تاخت و تاز ادامه می دهد؛ این شبکه در واقع با نفوذ 
در بین قشــرهای مختلف جامعه بخصوص جوانان در 
راستای تخریب فرهنگ گام برمی دارد؛ این همان نفوذ 
فرهنگی دشمن است که امروز از آستین شبکه نمایش 
خانگی بیرون آمده است و به ارزش های دینی و اسالمی 

ما دهن کجی می کند.

 متاســفانه در دولت های یازدهــم و دوازدهم این 
تاخت  و تاز بی فرهنگی و فساد سینمایی در شبکه نمایش 
خانگی بیشتر گسترش پیدا کرده است. متاسفانه بیشتر 
بازیگران و سلبریتی های تلویزیون و سینما هم به خاطر 
پول بیشــتر و تامین مالی به سمت این شبکه کشیده 
شــده اند و به عبارتی خودشان سمبل این بی بندوباری 

فرهنگی اند. 
 ترویج مســائلی چون اعتیاد بــه انواع مواد مخدر، 
گسترش پوشــش های نامناســب با تبلیغ لباس های 
غربی، گســترش خشــونت در بین جوانان و... به طور 

آشکار در دســتور کار اغلب سریال های شبکه نمایش 
خانگی قرار دارد. 

در این بین ســکوت برخی از نهادها و سازمان های 
دولتی که مستقیم در این ارتباط هستند سؤال برانگیز 
اســت؛ تاکنون برای نظارت محصوالت تولیدی در این 
شبکه کار شاخصی انجام نشده است. این درحالی است 
که زنگ خطری که امروز به صدا درآمده اســت نشان 
می دهد که برخی از عوامل وابسته به استکبار و وابستگان 
به رژیم منحوس پهلوی و ضدانقالب خارج نشین و به تبع 
آن برخی از عوامل آنها در داخل کشور در فراهم کردن 

این بستر بی فرهنگی با نام شبکه نمایش خانگی کاماًل 
دخالت داشته و خط و خطوط تعیین می کنند چرا که 
دشمنان انقالب اسالمی با توجه به شکستی که در زمینه 
نظامی از جمهوری اســالمی خورده اند حال در اندیشه 
نفوذ در جامعه ما از طریق فرهنگی هستند. آنها با بررسی 
جوانب و موارد فرهنگی خواست جوانان بهترین گزینه را 
برای نفوذ انتخاب کرده اند تا از آسان ترین راه به اهداف 
 خودشــان برسند و آن هم تولید فیلم های غیر اخالقی 
و فســاد انگیز با رنگ و لعاب های غربی و جذاب برای 
جوانان اســت تا براحتی بتوانند مسیر نفوذ فرهنگی را 

هموار کنند و به اهداف واقعی خود برسند که متاسفانه 
دراین بین نهادهای ذیربطی که می بایست به گونه انقالبی 
وارد میدان می شدند و جلوی این ولنگاری فرهنگی را 
می گرفتند هیچ حرکتــی نکردند و تا به امروز که این 
شبکه توانسته توسعه و گسترش زیادی در بستر فضای 

مجازی و جامعه داشته باشد.
 بــه هرحال امیدواریم که دولت آینده با تمهیدات 
الزم بســتری فراهم کند که دیگر شاهد این نوع نفوذ 
فرهنگی در کشور نباشیم و افرادی هم که در شکل ها 
و پوشــش های مختلف قصد نفــوذ فرهنگی در ایران 
اســالمی را دارند بدانند که این حرکت ضدانقالبی آنها 
بین مردم انقالبی ایران اســالمی نخ نما شده و هرگز به 
مقاصد شوم خود در آلوده کردن فضای فرهنگی کشور 
نخواهند رسید چرا که ملت انقالبی ما بیدار و هوشیار 
است و هرگز اجازه نخواهد داد که به ارزش های دینی 
و انقالبی ما بی احترامی  شــود و با حرکت انقالبی خود 
بســاط بی فرهنگی و بی بندوباری را از جامعه اسالمی 

جمع خواهند کرد.

شبکه ای برای جوالن نفوذ
رسول شمالی ورزنده

»آمریکا با بهره برداری از جنایات هیتلر به ویژه موضوع 
»یهودکشی« از آن به عنوان ابزاری برای حضور خود در 
غرب آسیا و ســیطره بر مستعمره های سابق فرانسه و 
انگلیس سود برد، این امر البته از طریق راه دیگری صورت 
گرفت...تأسیس یک جانبه رژیمی بیگانه از منطقه که 
هیچ ارتباطی به غرامت دادن جنایت هیتلر ندارد... این 
 درست نیست. متأسفانه تحریفی در تاریخ رخ داده است.« 
)روژه گارودی(

مقدمه
فیلم »درس های فارســی« به اعدام دسته جمعی 
یهودیــان و وحشــیگری های آلمان ها، هولوکاســت و 
آدم ســوزی نازی ها در جنگ جهانــی دوم می پردازد و 
سعی دارد تشکیل کشور جعلی اسرائیل را موجه جلوه 
دهد، وادیم پرلم کارگردان فیلم درس های فارسی است، 
او این فیلم را بر اســاس داســتان کوتاهی از ولفگانگ 
کوهلهاس ساخته و نگارش فیلمنامه آن را ایلیا زوفین 
به عهده داشــته است. این فیلم به عنوان نماینده اسکار 

بالروس در سال 2020 شرکت کرده است.
خالصهداستانونقدفیلم

 در آغاز فیلم درس های فارسی تاکید می شود »فیلم 
بر اساس حوادث واقعی« ساخته شده است. داستان فیلم 
سال 1942 فرانسه در جنگ جهانی دوم را روایت می کند 
و آلمان نازی فرانســه را به تصرف خود درآورده است و 
یهودی ها را اعدام می کنند. یک یهودی بنام ژیل پســر 
خاخام از بلژیک )با بازی ناهوئل پرز بیسکایارت(، به همراه 
دیگر یهودیانی که در تالش برای فرار به سوئیس بودند 
دســتگیر و به اردوگاه ترانزیتی منتقل می شود. ژیل از 
اعدام گروهی با معرفی خود به عنوان ایرانی تجات پیدا 
می کند و به افســر نازی بنام کــوخ که دنبال یک فرد 
ایرانــی می گردد تحویل می دهند، ژیل افســر نازی را 
متقاعد می کند که ایرانی و نامش رضا است، کوخ آرزو 
دارد بعد از جنگ به ایران برود و رســتورانی آلمانی در 
تهران باز کند و برای موفقیت در این کار باید زبان فارسی 
را بیاموزد، ژیل با استفاده از این نقطه ضعف امتیازاتی 
می گیرد و در اردوگاه ترانزیتی به غذا و جای راحت در 
آشــپزخانه می رسد او به خاطر آموزش زبان فارسی به 
یک افســر مستبد اس اس، به نام کالوس کوخ )با بازی 
الرس آیدینگر( زنده می ماند، در حقیقت، ژیل یک کلمه 
فارسی نمی داند زبانی که او برای آموزش استفاده می کند 
ساختگی و نامفهوم است، او با وحشت مداوم از لو رفتن 
زندگی می کند، وی یکــی از کلماتی را که ابداع کرده 
فراموش می کند و فرمانده متوجه دروغگویی او می شود 
و وی را تا سرحد مرگ کتک می زند و به معدن سنگ 

تبعید می کند. 
 نکته ای که وجود دارد افسر آلمانی سؤاالت خیلی 
راحت و پیش و پا افتاده ای برای اثبات ایرانی بودن ژیل 
از او می پرسد که پایتخت ایران چیست؟« »آنها به چه 
زبانی صحبــت می کنند« و... که حتی روزنامه گاردین 
نیز به این مطلب با عنوان سؤاالت خنده دار و پیش و پا 

افتاده  اشاره کرده است.
فیلم پر از ســکانس های کمدی و تراژیک است و 
ارتباط نزدیکی بین افسر کخ و ژیل برقرار می شود و با 

اون به زبان فارسی ابداعی ژیل )که خود را رضا معرفی 
کرده( در اواســط فیلم حرف می زننــد و از فقر دوران 
زندگی خود و عالقه به آشــپزی می گوید، کخ برادرش 
در ایران زندگی می کند و به همین دلیل او نیز به ایران 

عالقمند شده است.
 ریتــم کار در برخی ســکانس ها کند می شــود و 
حفره هایی در فیلمنامه وجــود دارد که برای مخاطب 
باورپذیر نیســت و حتی منتقدین روزنامه های مختلف 

خارجی نیز زبان به اعتراض گشودند.
اهداففیلم

فیلم درس های پارسی، با هدف مظلوم نمایی یهودیان 
و تایید هولوکاست تالش می کند جنایات صهیونیست ها 
را موجه جلوه دهد و آن را حق طبیعی یهودیان می داند، 
 اشتیاق افسر آلمانی برای رفتن به ایران را به کشور ایران 
نســبت می دهد و ایران را نیز این گونه توصیف می کند 
و به زبان فارســی توهیــن و آن را زبانی من درآوردی 

معرفی می کند، کارگردان فیلم سابقه حمله به اسالم و 
ایران ستیزی را در فیلم های خود داشته که وادیم پارلم 
در فیلم ســابق خود، خانه ای از شن و مه که با تمجید 
آکادمی اسکار و آمریکایی ها مواجه شد، یک فیلم سطحی 
با میان مایه های ضد اســالم وانقالب را ساخت، در زبان 
فارسی نیز با انتخاب اسم رضا، به دروغ ها و توهین های 

خود ادامه می دهد.
مهم ترین هدف سازندگان فیلم معرفی تفکر آلمان 
نازی در مورد الزام نابودی قوم یهود و کشتار گروهی و 
بی رحمانه یهودیان، از یک طرف، و عالقه افسر مستبد 
آلمانی نسبت به ایران و اقامت برادرش در ایران و تالش 
برای فرا گرفتن زبان فارسی، را موذیانه زمینه ذهنی برای 

مخاطبان و نوعی تفاهم اندیشه به آنها القاء می نماید.
استفادهابزاریزناندرارتشغرب

در فیلم درس های فارســی نکته ای که وجود دارد 
استفاده ابزاری و جنسی از سربازان زن است و فقط برای 

تبلیغ که مردها به جبهه ها ترغیب شوند حضور دارند و 
سوءاستفاده جنسی فرمانده در فیلم وجود دارد، در غرب 
چه در آلمان نازی چه در آمریکا زن برای سوءاستفاده 
در ارتش بکارگیری می شوند و نمونه های زیادی گزارش 
شده است که این مطلب را اثبات می کند شعار برابری 
زن و مرد در غرب دروغی اســت که مسیر سوءاستفاده 

از زنان را هموار می کند.
فاشیزمصهیونیستی

خاخام »اســحاق گینزبــورگ« رهبر جنبش فوق 
راست گرا و افراطی »کاخ« در اسرائیل، زمانی گفته بود:

»اگر شــما دو نفر را دیدید که در حال غرق شدن 
هستند، یک یهودی و یک غیریهودی، تورات می گوید 
که شــما جان یهودی را اول نجات دهید. اگر هر سلول 
ساده بدن یهودی دارای تقّدس است، بخشی از خداوند 
اســت، آنگاه هر رشته دی ان ای این بدن هم بخشی از 

خداوند است. بنابر این، چیزی خاص در دی ان ای یهودی 
است. اگر یهودی نیازمند به کبد است، آیا شما می توانید 
بــرای نجات او کبد یک غیریهودی بی گناه را بردارید؟ 
تــورات احتماال چنین اجازه ای می دهد. حیات یهودی 

ارزش بی اندازه ای دارد.«
در ســال 2010، بی بی سی و رسانه های اسرائیلی، 
از دســتگیری یک حلقه بزرگ قاچاق اعضای بدن در 
اســرائیل خبر دادند. یکی از دستگیرشــدگان، ژنرال 
بازنشســته ارتش صهیونیســتی و دارنده مدال افتخار 
جنــگ یوم کیپور، معیر َزمیر، بود. مردان جوان زیادی 
از روستاهای فلسطینی دزدیده می شدند و پنج روز بعد 
پیکر بی جان آنها با شکاف های عمیق دوخته شده روی 
بدنشــان به خانواده ها بازگردانده می شد، صهیونیسم 
ادامه دهنده راه نازیســم و فاشــیزم صهیونیستی است 
و جان انســان ها برای آنها مهم نیست و فقط به نجات 
هم کیشان خود هستند حتی به وسیله سرقت اعضای 

بدن مظلومان.
روژهگارودیمنکرهولوکاست

در فرانسه برای توهین به ادیان هیچ قانونی نیست 
و نمونه بارز آن توهین به اسالم در روزنامه شارلی هبدو 
است که با کاریکاتورهای موهن، سعی در قبح شکنی و 
تمســخر دارند، در صورتی که فردی به انتقاد و حرفی 
مخالف هولوکاست بزند با جرایم سنگینی مواجه می شود 
که روژه گارودی یکی از همین افراد است، او تحقیقاتی 
راجع به این مســائل داشت که با خشم مقامات مواجه 
شــد، گارودی منکر هولوکاست بود که در سال 1998 
یک دادگاه فرانســوی وی را به خاطر انکار هولوکاست 
مجرم شناخت و به خاطر کتاب »اسطوره های بنیان گذار 
 سیاســت اســرائیل« 120 هزار فرانک فرانسه معادل

40 هزار دالر جریمه کرد. 

گارودی در ایــن کتــاب با پذیرفتــن دیدگاه های 
»رابرت فاریسون«،  از انکار کنندگان هولوکاست اظهار 
می کند که در جریان هولوکاست یهودیان در اطاق های 

گاز کشته نشدند.
این کتاب به ســرعت به 29 زبان زنده دنیا ترجمه 
شد و این موجب شد تا گارودی تأکید کند، ترجمه این 
کتاب به زبان های مختلف دنیا نشان دهنده عالقه مردم 

به مبارزه با اسرائیل است.
روژه گارودی بــا مصاحبه با هفته االنتقاد در تاریخ 

: 1۳8۵/10/21
هولوکاست ثمره میراث زیبای استعماری است، در 
کشورهای غربی کسی دوست ندارد تاریخ استعماری آنها 
را به آنان یادآوری کند همانند اینکه کســی در آمریکا 
دوست ندارد در مورد کشتار سرخ پوستان این کشور و 
یا در مورد کشتار مردم آفریقا که به نظرم چیزی حدود 
یکصد میلیون آفریقایی کشته شدند، سخنی مطرح شود، 
در مورد هولوکاست و آن رقم مقدس شش میلیون! که 
مــن چیزی در این باره نمی دانم باید گفت: که آنها در 
صدد بهره برداری های سیاسی هستند. مشکل اینجاست 
که این امــر در جنگی رخ داده که در آن نقض حقوق 
تمامی انسانها صورت گرفته است نه فقط یهودیان...من 
معتقدم اگر هم یک انسانی کشته شده این یک جنایت 
علیه حقوق بشر بطور کل است.« اما آنان با گزینش مرگ 
چند یهودی یک اســطوره ابدی خلق کردند، اسطوره 
تجاوزکارانه ای که در خدمت به سیاستهای استعماری 
بی انتهای غرب و اســرائیل درمورد تصاحب ســرزمین 
کشوری )دیگر( است، متأسفانه آنچه در جنگ جهانی 
دوم رخ داد تنها جنایتی که بشریت از آن سراغ داشته 
باشد نبود چه اینکه حتی اگر بپذیریم هولوکاستی علیه 
یهودیان انجام شده است آیا یهودیان این حق را دارند 
که از فلســطینی ها انتقام بگیرند، فلســطینی ها تحت 
استعمارکشوری بودند که بخش وسیعی از فلسطین را 
برای ایجاد اسرائیل در اختیار یهودیان قرار داد. اینجاست 
که فلســطینی ها قربانی استعمار شــدند و مشکل نیز 
اینجاســت که از کسانی انتقام گرفته می شود که هیچ 
ارتباطی به یهودکشــی در اروپا ندارند... آلمان در اینجا 
گناهکار است و بهای این گناه خود را در وقت مناسب 
خوب پرداخت خواهد کرد. فلسطینی ها در هیچ یک از 

ماجراها هیچ گناهی ندارند.
جمعبندی

هولوکاســت، دروغ یــا واقعیــت باید دربــاره آن 
نویسندگان و پژوهشــگران صاحب نظر تحقیق کنند، 
فلسطین کشوری است که تاوان کارهای آلمان نازی را 
پرداخت کرده اســت، تا وقتی درهای حقیقت به روی 
مخاطب در مورد هولوکاســت گشوده نشود، هالیوود با 
این فیلم ها به مظلوم نمایی های صهیونیسم ادامه می دهد.
صهیونیسم و یهود با هم متفاوت هستند همانگونه 
که داعش با اسالم جدا است، صهیونیسم فرقه ای مانند 
نازی ها هستند که باوحشی گری های خود به کودک کشی 
در ســرزمین فلسطین ادامه می دهند و صهیونیست ها 
ادامه دهنده اس اس ها و نازی ها در دنیای مدرن هستند 
حامیان صهیونیسم با ساخت اینگونه فیلم ها سعی دارند 

جای ظالم و مظلوم را تغییر دهند.

بهبهانهفیلم»درسهایفارسی«

دردفاعازصهیونیسم،درجهتایرانستیزی
احسانرشیدی

براینجاتتانازشرتروریستهاآمدیم
در فیلم پاسگاه، مخاطبین طبق اطالعات اولیه که به صورت زیرنویس می بیند، دلیل 
حضور نیروهای ارتشی آمریکا در شمال افغانستان را، سرکوب شورشیان، ارتباط و کمک 
به مردم افغانستان و جلوگیری از فروش اسلحه به طالبان و دور کردن طالبان از زندگی 

مردم افغانستان بیان می کند.
حال با توجه به این اطالعات اولیه، باید دید که منظور کارگردان از سرکوب شورشیان 
دقیقا چه کســانی است؟ و چرا کشوری که یکی از پرسودترین تجارت هایش، از فروش 
اسلحه به کشورهای آفریقایی و متحدین خود در خاورمیانه است، باید از رسیدن اسلحه 

به نیروهای طالبان جلوگیری کند؟
سالهاســت که طبق سیاست های هالیوود و رسانه های غربی، القاعده، طالبان و... به 
صورت نیروهای تروریستی غرب آسیا معرفی می شوند ولی این مطلب که بنیان گذار همین 

گروه ها، روابط نزدیکی با آمریکایی ها داشته اند، همیشه در حاشیه عنوان شده است. 
برای مثال »اسامه بن الدن« که به عنوان رهبر القاعده شناخته می شد، از خانواده ای 
میلیاردر بود که عمده ثروتشان را از راه تجارت نفت در آمریکا و ساختمان سازی به دست 
آورده اند و »شــیر محمد عباس« هم که به عنوان رهبر هیئت مذاکره کنندگان طالبان 
شناخته می شود، جزو جوانانی بود که در دهه 70 میالدی برای ادامه تحصیل به آمریکا 
رفت ولی در فیلم های آمریکایی معموال تصویر این گروه های تروریستی به عنوان دشمنان 
اصلی آمریکا که از بین برنده حقوق بشر هستند و اصال به خاطر مبارزه با همین گروه ها، 

لشکرکشی های آمریکا به خاورمیانه اتفاق افتاده، به تصویر کشیده می شود.
در فیلم پاسگاه مخاطبین می بینند که ارتش آمریکا به هر قیمتی می خواهد مردم 
افغانســتان را از چنگ طالبان و گروهش نجات بدهد و در این هدف مقدس هم هیچ 
دلیل دیگری مانند سوءاستفاده از ذخایر ارزشمند افغانستان و... وجود ندارد و تنها مردم 
بیگناه هستند که اهمیت دارند و به نوعی قهرمانان آمریکایی به امید نجات همین مردم 

پا به میدان گذاشته اند.
این ادعا ها با توجه به رها کردن افغانســتان در بدترین شــرایط و آن هم زمانی که 
دولت فعلی افغانستان بیشترین امیدش را برای نجات به ایاالت متحده بسته بود و ناامید 

شد، قابل توجه است.
سربازانجانبرکف

در فیلم پاسگاه، مخاطبین سربازان آمریکایی را می بینند که اکثرا انسان های مقیدی 
هستند و با وجود همه مشکالت، همگی بدون استثنا وطن پرست و وظیفه شناسند. این 
ســربازان که برای دفاع از مردمی دیگر، خانه خــود را ترک کرده اند، حاال مجبورند در 

بدترین شرایط با دشمنان شان روبرو شوند.
خانواده دوســتی و اهمیت برای دفاع از مردم عادی، از جمله مشخصه های سربازان 
آمریکایی در فیلم پاسگاه است و هیچ اثری از سربازان بی رحمی که با استفاده از شکنجه 
و آزار از مردم اقرار می گیرند یا در کنار قربانیان خود عکس یادگاری می گیرند، نیست!

در نهایــت هــم مخاطبین در انتهای فیلم، عکس ســربازانی را می بینند که در راه 
آرمان های وطن شان جان خود را از دست داده اند و باید از طرف بینندگان مورد احترام 

باشند به خاطر فداکاری و شجاعت شان!
شخصیتهایبدونپرداخت

فیلم پاســگاه از نظر شــخصیت پردازی و فیلمنامه، به شدت فیلم ضعیفی است و 
شخصیت های داستان که با الهام از شخصیت های دنیای واقعی پرداخت شده اند، بسیار 
مصنوعی و غیر قابل هم ذات پنداری هستند. در این فیلم، بیشتر زمان، صرف درگیری ها و 
زد و خورد می شود ولی این زد و خوردها به خاطر پشت سر هم بودن و عدم داستان پردازی 
قوی، به هیچ وجه برای مخاطبین کششی ایجاد نمی کند و همین مسئله باعث می شود 

تا پاسگاه در حد فیلمی جنگی و اکشن که داستان غیر جذابی دارد، باقی بماند.
در اکثر فیلم های جنگی هالیوودی در ســال های اخیر، عنصر داستان پردازی نادیده 
گرفته شــده و گویی این گونه فیلم ها کامال دســتوری و به صورت سری ســازی فقط 
باید ســاخته شوند و ســاالنه تعدادی از آنها به خورد مخاطبین خود داده شوند و دیگر 

شخصیت پردازی های ماندگار، کیفیت ساخت و... اهمیت چندانی ندارد.
ناآگاهوسربار

در فیلم پاسگاه، نگاه سازنده به مردم افغانستان به صورت مردمی ناآگاه که زمان حال 
خود را درک نمی کنند و مانند بچه ها باید سرپرستی شوند، به تصویر کشیده می شود. 
در قسمتی از فیلم وقتی فرمانده آمریکایی سعی می کند به اصطالح با ریش سفیدان و 
رهبران مردم عادی صحبت کند، این رهبران هیچ اطالعی در مورد وضعیتی که در آن 

گیر افتاده اند، ندارند و حتی نیروهای آمریکایی را با روس ها  اشتباه می گیرند! 
در فیلم پاســگاه، مردم افغانستان به صورت مردمی ناآگاه که به شدت عالقه مند به 
ارتباط با آمریکایی ها هستند، به تصویر کشیده می شوند و سربازان آمریکایی هم مجبورند 

کفالت این مردم، که بیشتر شبیه کودکان بی فکر یا شرور هستند را بر عهده بگیرند.
این نوع نگاه از باال به پایین، آن هم به مردمی مانند مردم افغانستان، در فیلم پاسگاه 
قابل توجه اســت، مخصوصا که در نهایت اراده همین مردم بعد از بیش از 20 ســال، 
نیروهای آمریکایی را از مملکت خود بیرون کرده اســت ولی در پاســگاه اثری از چنین 

مردمی وجود ندارد. 
نگاهمخاطبین

فیلم پاســگاه با وجود نقدهای مثبتی که از جانب منتقدین دریافت کرد، نتوانست 
در جلب نظر مخاطبین هم همانقدر موفق باشد. به خاطر همین هم این فیلم با وجود 
بودجه ۵ میلیون دالری ساختش، تنها 2.2 میلیون در گیشه فروخت که حتی نیمی از 

بودجه ساختش هم نمی شد.
در این فیلم بازیگران معروفی چون »اورالندو بلوم«، »اسکات ایستوود« و »کلب لندری 
جونز« بازی کردند که در این بین جونز در جشــنواره کن امســال برای فیلم »نیترام«، 

موفق به دریافت جایزه کن برای بهترین بازیگر نقش مرد شد.


