
جهانگیر الماس�ی با بیان اینک�ه نمایش میدان�ی »جهان بانو« تصویری دلنش�ین 
از زنان به تصویر می کش�د، رایگان بودن بلی�ت آن را اتفاقی مهم دانس�ت و تأکید 
کرد باید ب�ا چنی�ن تمهیداتی تئات�ر در س�بد فرهنگ�ی خانواده    ها ق�رار بگیرد.  
جهانگیر الماسی بازیگر مطرح س��ینما و تلویزیون گفت: » کار عوامل »جهان بانو« از این منظر 
قابل توجه است که در بوستان والیت تهران که به ظاهر مکانی بیگانه با تئاتر است، امکان تماشای 
رایگان آثار برای عالقه مندان را به وجود آورده است. این اتفاق باعث می شود تئاتر در سبد فرهنگی 
خانوار قرار بگیرد.« او افزود: » به کمک آثاری مثل »جهان بانو« می توان از پشتوانه تاریخی بهره برد تا 
بیش از پیش هویت مان را پیدا کنیم و دریابیم که چه ارزش     هایی بایست برایمان گرامی باشند.« 

الماسی با بیان اینکه نمایش »جهان بانو« برگرفته از تاریخ اسالم، دفاع مقدس و جامعه ایرانی است، 
گفت:» چیدن این قطعات کنار یکدیگر کار بسیار مهم و دقیقی است. به نظر من »جهان بانو« آغازگر 
خوبی برای پرداختن به تاریخ در قالب نمایش میدانی است. با این حال معتقدم می توان به شکل 
ویژه تر به تاریخ دفاع مقدس که با ارزش     ها و آرمان های ملی و مذهبی مان آمیخته است، پرداخت تا 

بتوانیم از این میراث ارزشمند در مسائل اجتماعی بهره ببریم.«

حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6630 |  سه ش��نبه اول آذر  1401 | 27 ربیع الثان��ی 1444 |  اذان ظه��ر: 11:50 | 
غروب آفتاب: 16:54 | اذان مغرب:14: 17 | نیمه شب شرعی:23:06 |      اذان صبح فردا: 05:19 | طلوع آفتاب فردا: 06:47 |

نما | حسین  کشتكار
روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران

صاحب امتیاز: پیام آوران نشر روز
مد    یرعامل و مد    یر مسئول: محمدجواد  اخوان

سرد    بیر: غالمرضا صاد    قیان
آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 

تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384
سازمان آگهی ها:  88498458

روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 
توزیع: شرکت نشر گستر امروز 88498476 

چاپ: همشهری
www.javanonline.ir

امام حسن علیه السالم:

کس�ی که هم�ت ن�دارد، 
مرّوت هم ندارد. 

بحاراالنوار ج 75 ص 111

آغازی بر پایان سلبریتیسم
 پایان مماشات و نادیده انگاری رفتار ضد امنیتی برخی سلبریتی     ها در فضای مجازی 

 که نقش پیشران و شارژ کننده اغتشاشگران را داشتند با احضار و بازداشت چند نفر از آنها 
طی روزهای اخیر، باعث امیدواری مردم شد

   مصطفی شاه کرمی
پس از گذشت بیش از دوماه صبر و مماشات مردم و قوه قضائیه 
در قبال فتنه انگیزی، التهاب آفرین��ی و دروغ پراکنی برخی 
س��لبریتی     ها در فضای مجازی که تبدیل به موتور محرکه و 
نیروی انگیزشی برای اغتشاشگران در کشتن مردم بی گناه، 
خشونت علیه نیروهای حافظ امنیت و ضربه زدن به امنیت 
ملی شده بود انتشار خبر احضار و بازداشت چند چهره احتماالً 
از پایان این افراد در فضای مجازی حکایت می کند. اقدام قانونی 
و بازدارنده ای که باید خیلی قبل تر از این صورت می گرفت تا 

جلوی بسیاری از هزینه     ها گرفته شود. 
پایان مماش��ات و نادیده انگاری رفتار ض��د امنیتی برخی 
سلبریتی     ها در فضای مجازی که نقش پیشران و شارژ کننده 
اغتشاشگران بود با احضار و بازداش��ت چند نفر از آنها طی 
روزهای اخیر، باعث امیدواری مردم شد. اِعمال بدون تنازل 
و تبعی��ض ُمّر قانون در م��ورد اغتشاش��گران و آتش بیاران 
معرکه التهاب��ات اخیر می تواند آغاز ی��ک راه برای مقابله با 

سلبریتیسیم باشد. 
با یک بررسی ساده و اجمالی از کنشگری و رفتار سلبریتی     ها در 
بزنگاه اتفاقات چند سال اخیر به خوبی روشن می شود که این 
جماعت نمک نشناس همواره به جای همراهی و همصدایی 
با مردم و نظام در محکوم کردن اقدامات دشمنان ایران مثل 
تحریم های ضد بشری دارویی و یا مصادره قلدرمآبانه منابع 
ارزی و مالی ملت در کش��ورهای دیگر، اغلب آب به آسیاب 
دشمن ریخته اند و با همزبانی و همراهی با رسانه های معاندی 
مثل بی بی سی فارسی، سعودی اینترنشنال، صدای امریکا 
و صد     ها ش��بکه ماهواره ای دیگر، صفحات شان را به تریبون 
انعکاس دهنده خواست دش��منان تبدیل کرده اند. عملکرد 
این گروه از سلبریتی های داخلی در فضای مجازی طی چند 
سال اخیر حاکی از آن است که آنها در واکنش به اکثر مسائل و 
رویدادها، از درکی نازل و تقلیل گرایانه برخوردارند و ارائه کننده 
ناشیانه      ترین تحلیل های ممکن هستند؛ تفسیر     هایی عموماً 
نازل و غیرکارشناس��ی که تعادل فکری بخشی از جامعه را 

دستخوش انحراف می کند. 
   سریال اقدامات ضد امنیتی سلبریتی ها

تجربه مستند تاریخی در رخدادهای جامعه نشان می دهد که 
دخالت نابجا و مکرر برخی از جماعت سلبریتی  در اموری که 
هیچ سررشته و اطالعی از ماهیت و ابعاد آن نداشتند، افاضات 
عالم مآبانه این افراد در کنار پیچیدن نسخه  و دستورالعمل های 
بدون پشتوانه علمی آنها برای میلیون      ها ایرانی، اغلب منجر به 
وقوع فجایع دامنه دار و صدمات جبران ناپذیر به منافع ملی و 

بر هم زدن وفاق ملی شده است. 
نمونه     هایی مثل بیانیه نویسی در مورد ماجراهای بعد از انتخابات 
سال 88، اعالم حساب برای دریافت کمک های نقدی مردم 
در هنگام بروز بالیای طبیعی مثل سیل لرستان و خوزستان، 
زلزله کرمانشاه و ورزقان و مشخص نشدن محل هزینه آنها، 
حمایت از اغتشاشگران آبان س��ال 98 و طی این چند وقت 
اخیر حمایت از آشوبگران و اغتشاشگران با انتشار پست های 
مجازی و همراهی وقیحانه با دروغ پردازی رسانه های معاندی 
مثل بی بی سی فارسی، سعودی اینترنشنال، صدای امریکا و 
شبکه های ماهواره ای صهیونیستی که عمالً منجر به تحمیل 
هزینه های گزاف و خس��ارات جبران ناپذیری به جان، مال، 

سرمایه اجتماعی و منافع ملی شد. 
   غربی     ها سرمایه های اجتماعی را هزینه سلبریتی      ها  

نمی کنند 
تأس��ف آورتر این اس��ت که س��طح دغدغه و ادراك برخی از 

س��لبریتی های وطنی با همتای��ان خارجی خ��ود به میزان 
معناداری متفاوت اس��ت البته این تفاوت ناشی از یله بودن 
فضای مجازی کشورمان و پاسخگو نکردن آنها با تنقیح و تدوین 
قوانین بازدارنده و اجرای بدون اغماض و تبعیض آنها در مورد 
کار     ها و اعمال این افراد یک حریم آهنین برای آنها ایجاد کرده 

است که در کل جهان بی مانند است. 
آرنولد آگوست، کارشناس و تحلیلگر امریکایی در مورد نحوه 
مواجهه کشورهای غربی با سلبریتی     ها و چهر های شاخص 
کشورش��ان می گوید: دولت های غربی هرگز س��رمایه های 
اجتماعی خود و بودجه های فرهنگی خود را برای اشتباهات 
و خطا های س��لبریتی      ها هزینه نمی کنند حتی در عوض در 
ازای هر خطایی چندین برابر از آنها جریمه دریافت می کنند 
تا در آینده شاهد این خطا      ها نباشند و یا به حداقل برساند. من 
می توانم دهها مثال ذکر کنم که در آن سلبریتی      ها به دلیل 
ارتکاب به خطایی که از نظر اجتماعی ناهنجاری محس��وب 

می شود جریمه یا راهی زندان شده اند. 
این کارش��ناس و تحلیلگر امریکایی با تأکید بر اینکه تقریباً 
در تمام کشور های غربی که من به آنها اشراف دارم می توانم 
این را با اطمینان بگویم که سلبریتی      ها باید با نظام ارزشی آن 
کشور      ها هماهنگ باشند ادامه می دهد: کوچک ترین رفتاری 
که ضد ارزش و یا ضد فرهنگ آن جامعه تلقی شود با برخورد 
قانون رو به رو خواهد شد و این کامالً یک رفتار طبیعی و عادی 
از لحاظ اجتماعی اس��ت، یعنی هیچ فردی مثاًل در امریکا از 
دولت انتظار ندارد که میان خطای یک فرد عادی با اشتباه یک 
سلبریتی تفاوتی قائل شود. قانون باید با یک چشم به هر دو 

نگاه کند و این اتفاق هم دارد می افتد. 
   در غرب سلبریتی      ها فراتر از قانون نیستند

»برشت یونکرز« فعال اجتماعی و کارشناس بلژیکی نیز در 
مورد شیوه کنترل س��لبریتی و اجرای قانون در مورد آنها در 
کشورهای اروپایی می گوید: در بیشتر کشور های اروپایی از 
جمله فرانسه و آلمان، خبر دارم که قوانین برای سلبریتی      ها 
همانند سایر افراد عادی جامعه اجرا می شود. سلبریتی      ها ذاتاً به 
واسطه کارشان به دنبال تبدیل شدن به الگو در جامعه هستند و 
این خیلی طبیعی است که خطا هم از آنها سربزند و قانون را هم 
زیر پا بگذارند و خوب طبیعتاً هر کسی که قانون را زیر پا بگذارد 
باید مجازات شود. این در مورد اروپا صدق می کند. یعنی اینکه 
این تصور پیش نیاید که مثاًل سلبریتی      ها از یک حاشیه امن 
برخوردارند و می توانند هر کاری حتی به اشتباه انجام دهند. 

ای��ن فع��ال اجتماعی اروپای��ی در ادام��ه اظهار م��ی دارد: 
ضرب المثلی در بین افراد حقوقی وجود دارد که می گویند 
»اگر نمی توانی وقت شناس باش��ی پس خطا نکن«. این در 
مورد همه صدق می کند. برخی از بازیگران مش��هور سینما 
در اروپا جرایمی در پرونده قضایی خود دارند مثاًل جرایمی 
مانند انواع تجاوز و آزار و اذیت های جنسی. قانون با این افراد 
به شرط اثبات جرم مانند یک فرد عادی رفتار می کند و باید 
جزای نقدی و حبس را متحمل شوند. این را باید بدانیم که 
در کشور های اروپایی هم سلبریتی      ها فراتر از قانون نیستند و 

باید مجازات و هزینه اعمال خود را بپذیرند. 
هرچند شکس��ته ش��دن فضای مماش��ات و عدم برخورد با 
س��لبریتی     ها که باعث انجام برخی افعال خالف قانون و ضد 
امنیت ملی از سوی آنها ش��ده تا جایی که خودشان را تافته 
جدا بافته و فراتر از قانون و افراد عادی جامعه تلقی کنند گامی 
امیدوارکننده است اما ادامه دار بودن و تدوین قوانین بازدارنده و 
اجرای بدون تنازل و تبعیض قانون قطعاً جلوی تفکرات و اوهام 

خود برتربینی سلبریتی     ها را در بزنگاه های مختلف می گیرد.

   تئاتر
نامه نماینده فیفا به ایران اینترنشنال و پرشیانا اسپرت

حق پخش برای ایرانیان در انحصار صداوسیماست

ش�رکت »بین مدیاگروپ« beIN media group به عنوان 
نماینده انحصاری فیفا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای 
پخش مسابقات جام  جهانی، تأکید کرده است که »حق پخش 
بازی های جام جهانی برای ایرانیان در انحصار صداوسیما است.«

با توجه به اس��ناد رس��یده، فیف��ا حق پخ��ش بازی های جام 
 جهانی را به ص��ورت انحصاری به ش��رکت بی��ن مدیاگروپ 
)beIN media group( داده اس��ت و صداوس��یما ط��ی 
قراردادی با این ش��رکت امکان پخش 64 بازی جام جهانی را 

برای ایران خریداری کرده است. 
بر اساس اسناد موجود و با اعالم مشاور مدیرکل شرکت و مدیر 
حقوقی بین مدیا گ��روپ )beIN media group(، با توجه به 
اینکه دو شبکه پرشیانا و اینترنشنال تبلیغاتی غیرقانونی را برای 
پخش فوتبال جام جهانی برای ایران آغاز کرده بودند، با تذکر و 

اخطار جدی این شرکت به عنوان نماینده فیفا مواجه شدند. 
در بخش��ی از این نامه که به ش��بکه اینترنش��نال و پرش��یانا 

به صورت جداگانه فرس��تاده ش��ده، آمده اس��ت: »بر اساس 
توافقنامه بین فیفا و ش��رکت beIN Media Group، فیفا به 
گروه رسانه ای beIN مجوز حق انحصاری پخش جام جهانی 
FIFA2022 قط��ر � جام جهانی فوتب��ال۲۰۲۲ را )به صورت 
زنده، با تأخیر و با تکرار( در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
)MENA ( از جمله ایران داده اس��ت. بر این اساس هرگونه 
پخش فیلم های بازی جام جهانی ۲۰۲۲ برای ایرانیان در کشور 
ایران با صداوس��یما بوده و نقض این حقوق انحصاری است و 
خس��ارت و زیان قابل توجهی را برای beIN به دنبال خواهد 
داشت. این به عنوان اطالعیه قانونی برای اطمینان از رعایت 
فوری شما و جلوگیری از هرگونه اقدام بعدی در این مورد تلقی 
می شود. هیچ چیز در این نامه به معنای چشم پوشی صریح یا 
ضمنی از حقوق یا راه حل های جبران خسارت beIN نیست؛ 
از جمله هرگونه حقوق یا راه حلی در رابطه با نقض که صریحاً 
هم بیان نشده است، چه در حال حاضر و چه در آینده، که همه 

آنها به صراحت بیان شده اند.«
پیش تر سازمان صداوسیما اعالم کرده بود برای اولین بار، این 
مسابقات با کیفیت 4k توسط شبکه فراتر در اختیار مخاطبان 
قرار می گی��رد و بس��ترهای دارای مجوز از این س��ازمان نیز 
می توانند این بازی     ها را به صورت زنده در قالب iframe پخش 
کنند.  بنابر این گزارش دولت قطر از حضور شبکه تروریستی 
اینترنشنال که از سوی آل سعود حمایت می شود در جام جهانی 
جلوگیری کرده است و این ش��بکه حق پخش بازی های این 

رویداد را به طور مستقیم و زنده ندارد. 

گفت وگوی»جوان « با رئیس سازمان بسیج هنرمندان

 محور جشنواره سودای عشق 
بیانیه گام دوم انقالب است

 حضور مؤثر و کارآمد بسیج در اردوهای جهادی و رفع محرومیت زدایی، امدادرسانی در بالیای طبیعی 
و نیز کنترل ویروس کووید-1۹ و کمک به کادر درمان کشور از موضوعات این رویداد هنری است

     یادداشت

 سینما »مهر شاهد« 
آغاز به کار کرد

سینما »مهر شاهد« تهران پس از بازسازی به همت سازمان 
سینمایی سوره، با حضور رئیس سازمان سینمایی به صورت 

رسمی آغاز به کار کرد. 
مراس��م افتتاحیه پردیس سینمایی »مهر ش��اهد« با حضور 
بچه های مدرسه »عشق« و محمد خزاعی و مهدی دادمان با 
اجرای خاله نرگس برگزار شد.  در ابتدای این برنامه حمیدرضا 
جعفریان، رئیس سازمان سینمایی سوره پشت تریبون آمد و 
بیان کرد: امیدوارم بعد از این مراسم از دیدن انیمیشن »لوپتو« 
لذت ببرید و هم برای محمد حس��ین صادقی و دوستان شان 
که این فیلم را س��اخته اند دعا کنید و ه��م اگر خوش تان آمد 
دیدنش را به دیگران توصیه کنید.  وی افزود: ما در س��ازمان 
سینمایی س��وره در کنار تولید، یکی از وظایف اصلی خود را 
توسعه س��ینما    ها می دانیم. باید بگویم تا یکی دو ماه آینده از 
بهره برداری تعداد ۲۰۰ سالن سینمایی در کشور عبور می کنیم 
و سینما    ها کم کم افتتاح می ش��وند در همین زمینه مهم  ترین 
اتفاق ما افتتاح پردیس س��ینمایی کوه س��نگی اس��ت که در 
هفته های آینده افتتاح می شوند. ضمن اینکه ما تالش کردیم 

سینما    ها در نقاط مختلف پخش باشند. 
----------------------------------------------------

 هفدهمین جشنواره بین المللی 
شعر فجر فراخوان داد

فراخوان هفدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر منتشر شد. 
هفدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر با هدف تعالی و 
ارتقای شعر امروز از سال 1385، هر سال میزبان کاروان شعر 
پارسی بوده و هفدهمین دوره آن نیز در س��ال 14۰1 برگزار 
خواهد شد.  این جشنواره، عالوه  بر هم سخنی با شاعران مطرح 
معاصر ایران با هدف معرفی و شناخت شاعران جوان سرزمین 
عزیزمان و گسترش همدلی و هم زبانی با پارسی گویان سراسر 
دنیا برگزار می ش��ود.  این دوره از جش��نواره آثاری را که برای 
نخستین بار در س��ال 14۰۰ به زبان فارس��ی و با مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المی در داخل کشور منتش��ر شده  باشد 
در پنج گروه ادبی شعر کالسیک، ش��عر نو )قالب های نیمایی 
و سپید(، ش��عر محاوره، ش��عر کودك و نوجوان و درباره شعر 

)پژوهش های حوزه شعر( ارزیابی می کند. 
----------------------------------------------------

 »ایران پیروز « جشنواره خانوادگی 
ویژه ایام جام جهانی

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جشنواره »ایران 
پیروز « را همزمان با ایام جام جهانی برگزار می کند. 

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همزمان با فرا رسیدن ایام 
جام جهانی، جشنواره »ایران پیروز « را از 3۰ آبان تا ۲7 آذر هر روز 
از ساعت 13 تا ۲۲ در فرهنگسرا    ها و خانه های فرهنگ شهر تهران 
برگزار می کند.  در این جش��نواره برنامه های متنوعی متناسب 
با ایام جام جهانی اجرا می ش��ود و خانواده    ها به وی��ژه نوجوانان 
مخاطبان اصلی جشنواره هستند.  جشنواره »ایران پیروز « از شش 
بخش اصلی بازی های گروهی، پویش ه��ای فوتبالی، غرفه های 
محصوالت، فضاسازی هویت ایرانی، اکران و نمایش بازی های جام 
جهانی و اردوی دانش آموزی تش��کیل شده است. بخش بازی     ها 
شامل پنج قسمت لیگ فیفا، بازی های رومیزی فوتبالی، فوتبال 

دستی، چالش های فوتبالی و فوتبال آدمکی خواهد بود.
----------------------------------------------------

 توضیحات تهیه کننده »دورهمی «
 درباره احضار مهران مدیری به دادگاه

ناص�ر قدیرکاش�انی، تهیه کنن�ده »دورهمی « ش�کایت 
صداوس�یما و ماجرای احضار به دادگاه صدر را تأیید کرد. 
ویدئویی از مهران مدیری و ناصر قدیرکاشانی در فضای  مجازی 
پخش شده که در دادسرای صدر دیده ش��دند.  قدیرکاشانی، 
تهیه کننده برنامه »دورهمی « ضمن تأیی��د احضار به دادگاه، 
به تسنیم گفت که بابت شکایت سازمان صداوسیما به دادگاه 
احضار ش��دیم و فعاًل درباره جزئی��ات این ش��کایت و دادگاه 
نمی توانم نکته ای مطرح کنم.  او همچنین گفت: مدیری امکان 
دارد پرونده تهمت     ها و افترا    هایی را که در دوره اخیر به وی روا 

شد به جریان بیندازد.

هادی عسگری     دیده بان

   محمدصادق عابدینی
سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج 
با عنوان »سودای عش�ق « در استان بوشهر 
برگزار خواهد ش�د. برگزاری این جش�نواره 
را می توان به نوعی جه�اد تبیین هنرمندان 
بسیجی در عرصه هنرهای نمایشی دانست. 
این جشنواره که ابتدا به همت بسیج هنرمندان 
کش�ور و انجمن هنرهای نمایش�ی در سطح 
استانی برگزار می شود در مرحله نهایی میان 
منتخبان استان      ها برگزار می شود که بوشهر 
میزبان این مرحله خواهد بود؛ رویدادی که در 
بخش نمایش های صحنه ای، میدانی و محیطی 
و بخش نمایشنامه نویسی انجام می شود. به 
همین مناسبت »جوان « در گفت وگو با دکتر 
جواد جمیری، رئیس سازمان بسیج هنرمندان 
و از فع�االن فرهنگ�ی کش�ور، ب�ه موضوع 
جش�نواره »سودای عش�ق « پرداخته است. 

    
رویکرد اصلی و هدف گذاری سازمان 
بسیج هنرمندان کش�ور در برگزاری 
رویداد سیزدهمین جشنواره سراسری 

تئاتر بسیج سودای عشق چه بود ؟
جشنواره تئاتر بس��یج  با هدف گذاری و رویکرد 
کالن و جام��ع در س��طح کش��ور برگزار ش��د. 
سیاستگذاری ما در این امر بیشتر بر حول و حوزه 
مفاهیم مندرج در بیانیه گام دوم انقالب که توسط 
مقام معظم رهبری ریل گ��ذاری و هدف گذاری 
ش��ده بود، انجام گرفت. اولویت های موضوعی و 
ساختاری این جشنواره در فراخوان بدین صورت 
که در ح��وزه بتوانیم کارکرده��ای موضوعی و 
ساختاری را نشان بدهیم نگاشته شد که الحمدهلل 

با استقبال خوب هنرمندان نیز مواجه شد. 
به اولویت های موضوعی اشاره کردید، 
که می تواند شاخصه نمایش      ها را شکل 
دهد، در این دوره چه موضوعاتی مد 

نظر بسیج هنرمندان بود؟
همانطور که می دانید بسیج فعالیت های گسترده 
و فراگیری در سطح کشور در حوزه های اجتماعی، 
س��ازندگی، اقتصادی، فرهنگی و هن��ری دارد. 
حضور مؤثر و کارآمد بسیج در اردوهای جهادی 

و رفع محرومیت زدایی از مناطق کمترتوس��عه  
یافته کشور نکته ای اس��ت که خیلی کم به آن 
پرداخته شده اس��ت. حضور مؤثر و امدادرسانی 
نیروهای بس��یجی در بالی��ای طبیعی، حضور 
موفق بسیجیان در کنترل ویروس کووید-19 و 
کمک به کادر درمان کش��ور از دیگر موضوعاتی 
بود که ما در این جشنواره برجسته سازی کردیم.  
معرفی هنرمندانه چهره های شاخص بسیج در 
عرصه های علمی سیاس��ی و فرهنگی با رویکرد 
برجسته سازی چهره های شاخص و مؤثر استانی 
و نیز تبیی��ن مؤلفه      ها و رویکرد بس��یج  در برابر 
هژمونی و س��لطه غرب و هجمه های فرهنگی و 
نظامی استکبار جهانی از دیگر موضوعاتی بود که 

ما در این جشنواره به آن پرداختیم. 
 بیانی�ه گام دوم انق�الب محور اصلی 
برگزاری جشنواره اعالم شد، که نکته 

حائز اهمیتی است!
بله یکی از نکات مهم دیگر این جشنواره توجه 
به بیانیه گام دوم انق��الب و حضور مؤثر جوانان 
و نیروهای مخلص و متعهد انقالبی در پیشبرد 
اهداف انقالب اس��المی بود که خوش��بختانه 
حضور چهره های هنرمند در این جشنواره مؤید 

این نکته بود. 
 از ابتکاراتی که جش�نواره انجام داد، 
تولید آثار نمایش�ی درباره ش�هدای 
شاخص استان      ها بود، در این خصوص 

توضیح می دهید؟
پرتره نگاری شهدای شاخص هر استان به عنوان 
اس��وه و الگو و معرفی هنرمندانه آن توسط هنر 
فاخر نمای��ش از دیگر موضوعاتی ب��ود که ما در 

فراخوان جش��نواره و اولویت های موضوعی این 
جشنواره قرار دادیم. توجه و اهتمام ویژه ما بر این 
بود که اهمیت خانواده و فرهنگ و س��الن بومی 
و ملی خودمان را در 31 اس��تان کش��ور بتوانیم 
به صحنه نمایش بیاوریم. رویک��رد متفاوتی بر 
گونه های مختلف درام داشتیم و همچنین آثار 
اقتباسی از شخصیت      ها و قهرمانان بومی و محلی 
در هر یک از بخش های جش��نواره داشتیم که 
خوشبختانه موضوعات آثاری در این زمینه شد. 

کمی س�راغ آمار و ارق�ام برویم، چه 
تعداد گروه و چند اث�ر در این دوره از 

جشنواره حضور داشتند؟
ما در این جش��نواره ش��اهد حضور 691 گروه 
نمایش��ی از اقصی  نقاط ایران اس��المی بودیم. 
در این جشنواره 31۲ اثر به دبیرخانه جشنواره 
واصل ش��د که از این می��ان 117 اثر منتخب و 
برگزیده در 31 استان کشور به روی صحنه های 
نمایش و در میان مردم اجرا ش��د. خوشبختانه 
باید بگویم که هنرمندان بسیجی که برای این 
جشنواره اثر ارائه دادند به نوعی پای در میدان 
و کارزار جهاد تبیین گذاشتند که این امر جای 

قدردانی و تشکر بسیاری دارد. 
نقش و حضور هنرمندان را به عنوان 
یک�ی از گروه های مرج�ع اجتماعی 
در تح�والت جامعه چگون�ه ارزیابی 

می کنید؟
 بدیهی است که هنرمندان به عنوان یکی از اقشار 
پیشرو و روشنگر جامعه که وظیفه ارائه آثار هنری 
با رویکردهای متفاوت را بر عهده دارند، از گروه های 
مرجع به ش��مار می روند. هنرمندان در کش��ور 
ما دارای محبوبیت و قابلیت       ه��ا  و ظرفیت های 
بسیار زیادی هس��تند که خودشان می توانند  از 
این ظرفیت       ها برای تقویت  منافع ملی استفاده 
کنند.  هنرمندان کشور در این بازه زمانی بسیار 
نقش و وظیفه مهمی را بر گردن دارند. متأسفانه 
برخی از هنرمندان در آزمون حضور متعهدانه در 
بطن ملت و جامعه مردود شدند اما هنرمندانی 
که در این قبیل جشنواره      ها و فضاهای مشابه این 
چنینی شرکت می کنند نویدبخش جریانی تازه 
هستند و خون جدیدی در رگ های هنر انقالب 
جاری می کنند که در سال های آتی بتوانند حوزه 
فرهنگ و هنر کشور را مبتنی بر فرهنگ ایرانی 

اسالمی بیمه کنند. 
مرحله پایانی این دوره از جش�نواره 
س�ودای عش�ق چه زمان�ی برگزار 

خواهد شد؟
سیزدهمین جشنواره سراس��ری تئاتر بسیج با 
عنوان سودای عشق با دبیری سعید نجفیان و در 
بخش های تئاتر صحنه ای نمایش های خیابانی 
و میدانی و بخش نمایشنامه نویسی برگزار شده 
است و تاکنون 31 اس��تان کشور جشنواره های 
استانی خود را به اتمام رسانده اند و مرحله نهایی 
این جش��نواره قرار اس��ت در اواخر آذر ماه سال 
جاری در استان بوشهر با حضور گروه های برتر و 

شرکت کنندگان و هنرمندان برگزار گردد. 

جمی��ری: توج��ه و اهتمام 
ویژه ما بر این بود که اهمیت 
خانواده و فرهنگ و س��الن 
بومی و ملی خودم��ان را در 
۳1 اس��تان کش��ور بتوانیم 
به صحنه نمای��ش بیاوریم

    رسانه

 تمجید جهانگیر الماسی 
از نمایش جهان بانو


