ﮐﺪام ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ؟!
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﺷﻬﺪای اﯾﺮان؛ ﻓﯿﻠﻢ
ـﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ
ـﺎرﮔﺮدان و ﻓﯿﻠﻤﻨـ
ـﺮ ،ﮐـ
ـﻮال آدﻟـ
ـﺎﺧﺘﻪ ﯾـ
ـﯽ« ﺳـ
ـﺎﻣﻮر ﻣﺨﻔـ
»ﻣـ
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﻣﻮﺳﺎد(
ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ،در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﻟﯿﻦ ۲۰۱۹
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮐﯿﻬﺎن ،داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ درﺑﺎره ﯾﮏ
ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻮﺳﺎد )ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﭽﻞ ﮐﻮرﯾﻦ )ﺑﺎ ﺑﺎزی
دﯾﺎﻧﻪ ﮐﺮوﮔﺮ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وارد ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺷﻮد و
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﻬﺮان آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ
رﯾﭽﻞ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﻮذ در
ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
او ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وارد راﺑﻄﻪای ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﺎد )ﺑﺎ ﺑﺎزی ﮐﺎس
اﻧﻮار ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽﺗﺒﺎر ﮐﺎﻧﺎدا( ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮﻫﺎد از روﺳﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﭽﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽاش را از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻤﺎﺷﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺳﺎد
ﻋﻠﯿـﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﺗﻤـﯽ اﯾـﺮان و ﺷﺎﻣـﻞ ﺻـﺤﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎر در ﺗﻬـﺮان
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ! ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ او
ﯾﮏ واﺣﺪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری در ﺗﻬﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ »ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ
اﻣﻨﯿﺘﺸﺎن« ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﺗﻤﺎﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮد راﺑﻂ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺻﻮرت آنﻻﯾﻦ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ را ﮐﻪ
در آن ﺑﺪل ﺑﺎزﯾﮕﺮ رﯾﭽﻞ )دﯾﺎﻧﻪ ﮐﺮوﮔﺮ( در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﺑﺎزار
و… ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮده ﺣﺘﯽ در
ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداده و او ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻮد اﻫﺎﻟﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ
ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎزل ﻃﺮحﻫﺎی ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻏﺮب ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﻟﯿﻦ از ﻓﯿﻠﻢ
ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽ »ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺨﻔﯽ« ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ و آن را اﺛﺮی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺎردﯾﻦ آن

را »ﻏﯿﺮﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ و ﺑﻪﻫﻢرﯾﺨﺘﻪ« ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﺸﺮﯾﻪ وراﯾﺘﯽ ﻫﻢ »ﻣﺎﻣﻮر
ﻣﺨﻔﯽ« را ﻓﯿﻠﻤﯽ »ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﻮّﺟﻪ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.

