
 آغاز برنامه هاي كاروان هنري
»روايت حبيب«

برنامه هاي كاروان هنري »روايت حبيب« كه با هدف تبيين 
شاخص هاي مكتب شهيد قاس�م سليماني سفر خود را از 
۱۱آذرماه به ۱۰ استان كش�ور آغاز كرده است، اعالم شد. 
برنامه هاي كاروان هنري »روايت حبي��ب« كه با هدف تبيين 
شاخص هاي مكتب ش��هيد قاسم س��ليماني س��فر خود را از 
11آذرماه به 10 استان كشور آغاز كرده است، با افتتاح نمايشگاه 
آثار تجسمي در شهرس��تان بجنورد در استان خراسان شمالي 
شروع شد.  روز گذشته شهرستان بجنورد در خراسان شمالي 
ميزبان كاروان هنري»روايت حبيب« بود تا با افتتاح نمايشگاه 
آثار تجس��مي، برنامه هاي اين كاروان در س��ال 1401 به طور 
رسمي كليد بخورد.  اين نمايشگاه در حضور جمعي از مسئوالن 
از جمله حجت االسالم رضا نوري، نماينده ولي فقيه در خراسان 
شمالي و با دستان مادر شهيد مدافع حرم، شهيد حميدي زاده در 
مصالي بجنورد افتتاح شد و آغاز به كار كرد.  بر اين اساس قرار 
است برنامه هاي كاروان هنري »روايت حبيب« به مدت سه روز در 

شهرهاي مختلف استان خراسان شمالي ادامه داشته باشد.
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 اميرالمؤمنين امام علی عليه السالم:
 برحذر باش از خردمند، هنگامی 
كه او را به خشم آوردى و از فرد 
بزرگوار، هنگامی كه به او اهانت 
كردى و از فرومايه، هنگامی كه 
او را گرام�ی داش�تی و از نادان، 
هنگامی كه با او همنشين شدى. 

كنزالفوائد، جلد يک، صفحه ۳۶۸

آيين پهلوانی ايران يک پرونده جهانی است
 مدير و تهيه كننده پرونده ورزش هاى باستانی و زورخانه اى: 

اصوالً يونسكو  به دنبال ارزش گذارى و مالكيت براى حوزه ميراث ناملموس نيست، بلكه بيشتر 

 

به دنبال ثبت  و شناسايی تنوع فرهنگی براى جلوگيرى از غربی شدن فرهنگ هاست

    محمدصادق عابدينی
در پی انتقادات به ثبت پرونده فرهنگ پهلوانی از سوی دولت 
آذربايجان در يونس��كو، وزارت ميراث فرهنگی، گردشگری و 
صنايع دستی توضيحاتی را در اين خصوص ارائه داد. مهم ترين 
بخش توضيحات اين وزارتخانه كه مس��ئوليت تهيه و ارسال 
پرونده های ميراث ناملموس كشور به يونسكو را دارد، اين است 
كه ايران يک بار در سال 2010 آيين پهلوانی و زورخانه ای را در 
جهان به ثبت رسانده و كار جمهوری آذربايجان اهميت چندانی 
ندارد! با اين حال هنوز افكار عمومی از دزديده ش��دن فرهنگ 
ايرانی از سوی كشورهای تازه تأسيس منطقه كه همگی ريشه در 

فرهنگ ايران بزرگ دارند، گره های ذهنی زيادی دارد. 
مصطفی پورعلی، مديركل ثبت و حريم آثار و حفظ و احيای ميراث 
معنوی و طبيعی در توضيح اينكه چطور آذربايجان توانسته است 
ميراثی را كه ايرانيان متعلق به خود می دانند، ثبت كند، می گويد: 
»جمهوری اس��المی ايران، آيين پهلوانی و زورخانه ای را به طور 
رسمی در سال 1389)سال 2010( در فهرست ميراث  فرهنگی 
ناملموس جهانی يونس��كو ثبت كرده اس��ت. كش��تی پهلوانی 
در ايران هم انواع مختلفی دارد؛ مثاًل كش��تی با چوخه، كشتی 
مازندرانی و كشتی گيله مردی. به دليل محدوديت های يونسكو در 
سهميه بندی هر كشور برای ثبت های ساالنه جهانی مناسب اين 
است كه همه اين موارد در يک پرونده با عنوان جامع ثبت شوند كه 

بحمداهلل ايران اين اقدام مهم را 12 سال پيش انجام داده است.«
پورعلی تأكيد می كند: »پرونده آذربايجان ملی است. طبق ضوابط 
يونسكو هر كشوری می تواند عناصر فرهنگی ناملموس خود را 
ثبت كند و اين تعارضی با عناصر ديگر كش��ورها ندارد. كشتی 
پهلوانی و آيين های زورخانه ای كه فدراسيون بين المللی آن هم 
در تهران مستقر است، در گستره كشورهای كثيری ظهور و بروز 
دارد. اين جای افتخار است كه يک داشته فرهنگی ايران در چنين 
گستره ای زنده است.« وی با بيان اينكه بايد تأكيد شود كه ميراث 
ناملموس زنده است و متعلق به همه مردمی كه از آن استفاده 
می كنند و ثبت در فهرست ميراث جهانی ناملموس برای هيچ 
كشوری ايجاد مالكيت نمی كند، پس آذربايجان با ثبت فرهنگ 
پهلوانی، مالک آن عنصر نخواهد شد، اظهار می كند: »از منظر 
يونسكو در حوزه ثبت ميراث ناملموس جهانی خاستگاه اهميتی 
ندارد. اثبات اينكه يک عنصر در ابتدا در كدام كشور خلق و بعدها 
به كشور ديگری منتقل شده از ديد يونسكو هيچ حقوق و امتيازی 
برای كشور مبدأ ندارد، چون ميراث ناملموس توسط حامالن و 

مجريان به هر نقطه دنيا حركت می كند و همه كشورها می توانند 
ميراث ناملموسی را كه در كشورشان زنده است، ثبت كنند.«

براساس معيارهای يونس��كو، جمهوری آذربايجان می توانست 
پرونده ای درباره فرهنگ پهلوانی با هم��كاری ايران و به صورت 
مشترك به ثبت برساند، اما دولت باكو حاضر به چنين كاری نشد! 

   چرا يونسكو پرونده آذربايجان را قبول كرد؟
يكی از نقدهايی كه به رفتار يونسكو در قبال ثبت فرهنگ پهلوانی 
و ورزش زورخانه ای به نام جمهوری آذربايجان وارد می شود، اين 
است كه چرا بايد اين سازمان بين المللی چيزی را كه يک روز به 

نام ايران ثبت كرده، دوباره به اسم يک دولت ديگر ثبت كند! 
مرتضی رضوان فر، مدي��ر و تهيه كننده پرون��ده ورزش های 
باس��تانی و زورخانه ای در اين زمينه می گويد: »علت اينكه 
يونسكو پرونده ای را كه پيش تر به اسم ايران ثبت شده از سوی 
جمهوری آذربايجان نيز پذيرفته، اين است كه اصوالً يونسكو 
به دنبال ارزش گذاری و مالكيت برای حوزه ميراث ناملموس 
نيست، بلكه بيشتر به دنبال ثبت و شناسايی تنوع فرهنگی 

برای جلوگيری از غربی شدن فرهنگ هاست.«
رضوان فر می افزايد: »ثبت يک اثر به نام ايران به معنای ايجاد 
ممانعت از ثبت جنبه های ديگر مش��ابه برای ساير كشورها 
نيست، بلكه با توجه به اش��تراكات فرهنگی بين ايران و ساير 
كشورها، بر اساس قوانين و مقررات يونسكو، كشورهای ديگر 
نيز اين حق را دارند كه پرونده ای را به نام خود به يونسكو ارسال 

كنند. اين مقرراتی است كه يونسكو مجوز آن را داده است.«
با وجود توضيحاتی كه وزارت ميراث فرهنگی برای توجيه 
اقدام يونسكو ارائه داده، بسياری از ورزشكاران ورزش های 
باستانی و زورخانه ای عملكرد ضعيف فدراسيون بين المللی 
ورزش های باس��تانی را عاملی برای ثبت اين ميراث ايرانی 

به نام كشورهای ديگر می دانند. 

سركوب آگاهي و ادامه جنگ هيبريدي غرب عليه ايران

تحريم كانادايي روزنامه جوان
روايت الميرا شريفي مقدم از تفاوت هاي اجرا و گويندگي

خب�ري  بخش ه�اي  گوين�ده  ش�ريفي مقدم،  المي�را 
تلويزي�ون كه پس از س�ال ها فعاليت در ش�بكه خب�ر، براي 
مدت�ي ب�ه س�مت اجراه�اي تلويزيون�ي آمده اس�ت، از 
تفاوت ه�اي اج�را و گويندگ�ي در تلويزي�ون مي گوي�د. 
شريفي مقدم در واكنش به اين جمله كه »گفته مي شود از گويندگي 
خبر خداحافظي كرده ايد، آيا از اين پس بايد شما را به عنوان مجري 
تلويزيوني بدانيم؟«به ايسنا گفت: »فقط مي خواهم حوزه ديگري از 
اجرا را براي مدتي تجربه كنم. 22 سال گوينده خبر بودم و براي مدت 
يک سال به معاونت سيما آمده ام تا فضاي اجرا را بيشتر تجربه كنم.«

شريفي مقدم كه به عنوان مجري ثابت برنامه صبحگاهي »صبحانه 
ايراني« معرفي شده است، درباره تفاوت هاي گويندگي خبر و اجراي 
تلويزيوني اينگونه اظهار كرد: مجري گري در تلويزيون، بداهه گويي 
قوي مي خواهد. گويندگي خبر هم يک مقوله كامالً متفاوت است. 
گويندگي خبر تسلط بااليي بر متن موضوعات روز مي خواهد چون 
يک گوينده خبر تا وقتي خبر را درك و فهم نكند نمي تواند آن  را 
به بيننده منتقل كند، اما كاًل اجراي تلويزيوني عالوه بر تسلط باال 
بر موضوعات روز، بداهه گويي و فن بيان خيلي قوي مي خواهد كه 
خدا را شكر ما در اين زمينه همكاران گوينده و مجريان خوبي در 
تلويزيون داريم و مي توانيم از آنها بهره ببري��م.  او در ادامه درباره 
اجراي برنامه »صبحانه ايراني« مطالبي را عنوان كرد و به معرفي 

مهم ترين بخش هاي اين برنامه صبحگاهي پرداخت. 
وي گفت: »صبحانه ايراني« يک برنامه تركيبي است كه پخشش از 
يک ماه گذشته آغاز شده و من به عنوان يكي از مجريان به مدت يک 
هفته است كه همكاري ام را شروع كردم. اين برنامه از بخش هاي 
مختلفي تشكيل ش��ده و بيش��تر رويكرد فرهنگي، اجتماعي و 

خانوادگي دارد و البته در برخي روزها با توجه به اتفاقات ورزش��ي 
مهمي كه رخ مي دهد، وجه ورزشي، بيشتر به چشم مي خورد. 

مجري برنامه »صبحانه ايراني« ادامه داد: بخش هاي ديگر برنامه 
مثل ميز خبرخواني كه خودم در كن��ار همكارانم اجرا مي كنم و 
بخش ديگري با عنوان ميز مطالبه ك��ه مهم ترين بخش و البته 
قابل توجه اس��ت. با توجه به تجربه اي كه سال ها در اجراي گفت 
و گوهاي تلويزيوني به شكل زنده داش��تم، شبكه 2 سيما لطف 
كردند و اجراي اين بخش را هم به من سپردند. »صبحانه ايراني« 
در طول هفته مهم ترين سوژه هاي خبري در حوزه هاي مختلف را 
در نظر مي گيرد و از زواياي مختلف همراه با دستگاه هاي متولي به 
موضوعات نگاه مي كند. در واقع به شكل مطالبه اي و پاسخ هايي 

براي مردم به برخي موضوعات مي پردازد. 
اين مجري تلويزيون سپس از تجربه اجراهاي تلويزيوني اش طي اين 
سال ها گفت و يادآور شد: در اين سال ها تجربه اجراهاي تلويزيوني 
هم داشتم، اما بيشتر در قالب خبري بوده و اكنون دوستان به من 

اجازه دادند تا با شبكه هاي ديگر هم همكاري داشته باشم.

    مصطفي شاه كرمي
اعالم خبر تحريم روزنامه جوان از س��وي كش��ور كانادا كه نمايه اي از 
جنگ نرم غربي ها با اطالع رسانی و س��ركوب آگاهي است، يک اتفاق 
مبارك با چند شاخصه است كه مهم ترين آنها مؤيد اهميت تأثيرگذاري 

رسانه هاي ضد استكباري است. 
تحريم روزنامه جوان از س��وي دولت كانادا به طور ع��ادي اگر منجر به 
تقويت جريانات رسانه اي، به رسميت شناختن جنگ روايت ها از سوي 
برخي مسئوالن ديرباور و نيز تمركز بيشتر بر عرصه نبردهاي هيبريدي 
شود، اقدامي در مس��ير تقويت رس��انه هاي داخلي و دشمن شناسي و 

تشخيص منافع ملي ايرانيان است. 
مالني جولي، وزي��ر خارجه كان��ادا در حالي روز جمعه گذش��ته طي 
بيانيه اي از افزودن چهار فرد و پنج نهاد ايراني به ليست تحريم هاي اين 
كش��ور خبر داد كه روزنامه جوان را نيز به بهانه آنچه انتشار »پيام هاي 
يهودي ستيز و تبليغات رژيم ايران « خوانده، تحريم كرده است. اين اولين 
باري نيست كه كشورهاي غربي با استناد به استانداردهاي دو گانه شان 
در حوزه هاي متنوع كه در لفاف خوش��رنگ و لعابي مثل آزادي بيان و 
دفاع از حقوق بشر يا جلوگيري از انتش��ار پيام هاي يهودي ستيزانه به 
خورد مخاطبان شان مي دهند، اقدام مي كنند. تناقض اين استانداردهاي 
دو گانه اغلب اوقات آنقدر شور مي شود كه حتي صداي اعتراض برخي 
كارشناسان غربي را در رسانه هاي خارجي نسبت به تحميق مخاطبان به 
آسمان رسانده است؛ مانند سكوت محافل مدعي حقوق بشري در مورد 
شليک مس��تقيم نظاميان رژيم كودك كش به سر »شيرين ابوعاقله« 
خبرنگار زن فلسطيني شبكه تلويزيوني الجزيره يا حمله صهيونيست ها 

به دفاتر رسانه اي ش��بكه هاي العالم و پرس تي وي با شليک مستقيم 
موشک كه مخالف با تمامي كنوانس��يون هاي بين المللي و ناقض اصل 

جريان آزاد اطالعات و اخبار بود. 
جنگ رسانه اي س��ال هاي زيادي است عليه كش��ورهاي مستقل دنيا از 
جمله كشورمان كه در مركز اين تهاجمات قرار دارد، ايجاد شده است كه 
روزگاري به عنوان بخشي از جنگ نرم دشمن محسوب مي شد. اين عنوان 
با رويكرد تازه و جديد دشمن در جريان جنگ هيبريدي كه طي چند وقت 
اخير عليه كشورمان راه انداخته دچار تغييرات اساسي شده به گونه اي كه 
جنگ رسانه اي با نقش پذيري بيشتري كه تا كنون ايفا كرده به عنوان نوك 
پيكان اين تخاصم همه جانبه و چند بعدي در نظر گرفته شده است. در اين 
جنگ هيبريدي كه به معناي واقعي كلمه يكي از اش��كال بديع دشمني 
كردن با يک ملت و كشور است و تا كنون در اين سطح عليه هيچ كشوري 
عملياتي نشده بود. بر اس��اس ارقام اعالم شده امريكا با صرف 55ميليارد 

دالر و به ميدان آوردن ش��ش ن��وع عمليات بران��دازي)از تجزيه طلبي و 
تحريک قوميت ها تا كشته سازي و اقدامات تروريستي( كه هر كدام از آنها 
قباًل در سرنگون كردن دولت هاي قانوني ديگر كشورها آزموده شده اند، 
با نقش آفريني محوري جنگ رسانه اي كه در فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي عليه كشورمان شكل گرفت كه باعث توهم آفريني و ايجاد اشتباه 
محاسباتي در تحليل افراد نسبت به شرايط واقعي كشور گرديد؛ به شكلي 
كه در فضاي مجازي و اخبار شبكه هاي ماهواره اي شهرهاي كشور سقوط 
كرده اند، اما در فضاي حقيقي و كف خيابان ها زندگي معمول در جريان 
است و عده اي كه تحت اين بمباران رس��انه اي هستند مشغول مبارزه با 

سطل هاي زباله و براندازي با بوق زدن هستند!
اقدام كشورهاي غير مس��تقلي مثل كانادا كه همچنان تحت قيمومت 
كشورهاي ديگر هستند و مجبور به فرمانبرداري محض از اربابان شان، با 
اعالم تحريم رسانه هاي صهيونيست ستيزي مثل روزنامه جوان خدمت 
بزرگي به جريانات رس��انه اي انقالبي مي كنند. چ��ه اينكه براي برخي 
مسئوالن همچنان مباحثي مانند جنگ روايت ها و نبرد رسانه اي بخشي 
از توهم توطئه طيف مقابل ترجمه مي ش��د و به لطف دشمني كردن و 
تحريم هاي دشمنان و ايجاد جنگ هيبريدي اخير عليه كشورمان آنها نيز 
به اهميت و راهبردي بودن نقش رسانه در جنگ هاي نوين و هيبريدي 
در آينده، جزو مواهب پنهان و تالي اين تحريم هاست. اگر چه رسانه هايي 
مثل روزنامه جوان اين تحريم ها را مدال افتخاري براي خود و مهر تأييدي 
بر نقطه زني و دشمن ستيزي شان قلمداد مي كنند، اما الزم است جايگاه 
و وزن رسانه در تعيين سرنوشت نبردهاي آتي مورد ارزيابي مجدد قرار 

بگيرد تا آسيب پذيري جامعه نيز در فتنه هاي آينده به حداقل برسد.

    اميرحسين بانكي  پور فرد در گفت  و  گو با «جوان»: 
بيش از 35 درصد قانون اجرايي شده، حدود 35 درصد 
نيز نيمه  كاره در حال اجرا است و حدود 30 درصد نيز 
ــت.  يكي از موادي كه اجرايي شده  هنوز اجرا نشده اس
موضوع تحويل خودرو به مادراني است كه فرزند دوم آنها 
بعد از اجراي قانون به دنيا آمده كه تا به حال اين مادران 

بيش از 130 هزار خودرو دريافت كرده اند

ــؤال  ــخ به س ــكا در امور ايران در پاس ــده امري     نماين
«فارين پاليسى» در خصوص اينكه مرگ برجام چه زمانى 
فرا خواهد رسيد، گفته پاسخ به اين سؤال بيشتر فنى است 
تا سياسى.مرگ برجام زمانى فرا مى رسد كه كارشناسان 
تحريمى به ما بگويند منافع غيراشاعه اى توافق توجيهى 

براى رفع تحريم      ها كه ما اعطا مى كنيم فراهم نمى كند

    بايد در كنار برطرف كردن موانع ماندگاري نخبگان در 
كشور، زمينه هاي خروج آنها را هم از بين برد؛ چه اصالح 
قوانين و برخورد با متخلفان باشد و چه برخورد با افراد، 

گروه ها و سازمان هايي كه نخبگان را مأيوس مي كنند

 «جواني جمعيت» فقط از بخش خودرو 
 25 هزار ميليارد تومان 

كمك گرفته است

 رابرت مالى: 
برجام هنوز نمرده است

 دولت كانادا:  روزنامه جوان 
  تهديد امنيت بين المللى 

ماست!

 وزارت علوم
كارخانه صادرات ارزان 
تحصيلكرده هاى گران !
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
  شنبه 12 آذر 1401 - 8 جمادى االول 1444

سال بيست و چهارم- شماره 6639 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

تجويز سركوب در خيابان هاى اروپا

رئيسى در بازار سنندج

    در فضاى مجازى، سنندج سقوط كرده و در دست تجزيه طلبان است، در فضاى حقيقى اما رئيس جمهور كه 
براى افتتاح يك طرح بزرگ آبر سانى به اين شهر رفته و قاعدتاً بايد در حومه شهر باشد،  به بازارى در سنندج مى رود 
و با استقبال مغازه داران روبه رو مى شود، بازارى كه در فضاى مجازى در اعتصاب است! در فضاى مجازى و رسانه هاى 

لندنى، كشور در فضاى ركود و خمودى است، در فضاى حقيقى جور ديگرى است، يعنى كار بدون توجه به اين فضا 
ــنندج بعد از دو طرح بزرگ در خوزستان و همدان، سومين آنهاست. رئيس جمهور  ادامه دارد. طرح آبرسانى به س

همچنين در مسجدى پشت سر امام جماعت اهل تسنن سنندج نماز خواند تا نداى وحدت زنده بماند | صفحه 2

 سنندج با انتقال آب از سد آزاد، از سومين پروژه بزرگ آبرسانى بعد از خوزستان و همدان بهره برد 
رئيس جمهور بعد از افتتاح اين طرح بزرگ، به ميان مردم سنندج رفت و در بازار سنندج با مغازه داران ديدار كرد

   بين الملل

سرمقاله

 با اين اقليت كوچك
اما پرسروصدا چه بايد كرد؟

يكى از شگفتى هاى جام جهانى 
اخير رفتار باورنكردنى عده اى از 
ــا در برابر تيم ملى  هموطنان م
كشورشان بود. شادى از باخت 
ــرد تيم هاى  تيم ملى ايران و ب
ــكا و در مقابل  ــس و امري انگلي
ناراحتى از برد تيم ايران در برابر 
ــى بود كه براى  ولز رفتار عجيب
ــيارى از ايرانيان قابل هضم  بس
ــز جديدى هم  نبود و البته چي
ــالف مصالح وطن  ــده اى بوده اند كه خ ــت. از ديرباز ع نيس
مادرزادى خود انديشيده و عمل مى كرده اند و به طور مشخص 
ــنفكران انگلوفيل  ــته از طيفى از روش ــال گذش در 150 س
گرفته تا مواجب بگيران سفارتخانه هاى خارجى عمًال منافع 

استعمارگران را دنبال كرده اند. 
اما اكنون با عده اى قليل ولى پرسروصدا مواجهيم كه نه تنها 
از شكست كشورشان شاد مى شوند، بلكه شادى خود را ابراز 
ــت بلكه  ــده صرفاً يك ادعا نيس مى كنند. قليل بودن اين ع
ــاس  پايش هاى معتبر نيز همين نكته را اثبات مى كند. بر اس
ــته منتشر شد،  ــپا» كه هفته گذش ــنجى «ايس نتايج نظرس
ــحال  6/8درصد مردم از باخت ايران در مقابل انگليس خوش
ــدند.  ــز از پيروزى ايران مقابل ولز ناراحت ش و 1/3 درصد ني
ــكا، 4/8 درصد اعالم  ــران و امري ــش از بازى اي همچنين پي
ــود. روشن  ــت ندارند تيم ملى ايران پيروز ش كردند كه دوس
است كه اين پيمايش تنها ناظر به نگرش و ديدگاه افراد بوده 
و طبيعتاً افرادى كه در خيابان اين رفتار را از خود نشان دادند، 

بسياربسيار كمتر از همين      ها هم بودند. 
پس واقعيت اين است كه شمار كسانى كه به ناكامى كشورشان 
افتخار مى كنند بسياربسيار اندك است، اما به دليل هم راستايى 
آنها با منافع غرب، رسانه هاى بيگانه مايلند آنها را دهها برابر 
واقع و حتى اكثريت مردم معرفى كنند. روشن است كه منظور 
ــت نارضايتى داشته  ــانى نيستند كه ممكن اس در اينجا كس
باشند يا اعتراضاتى در گوشه وكنار نيز نشان دهند. اينجا دقيقاً 
منظور كسانى هستند كه آگاهانه تضعيف و شكست كشورشان 
را مى پسندند و اصرار دارند كه خود را اكثريت جامعه معرفى 
كرده و عموم مردم و نظام را به تبعيت از خودشان وادار كنند. 
وقتى رسانه هاى لندنى و به تبعيت از آنها برخى تريبون دارهاى 
داخلى مى گويند: «صداى مردم را بشنويد» دقيقاً منظورشان 
همين عده است. اين در حالى است كه مردمى كه صداى شان 
بايد شنيده شود همان اكثريت ملتند كه ايران، استقالل ايران 
و منافع ملى خود را دوست دارند، نمادهاى آن را پاس مى دارند 
و هيچ گاه از تضعيف و تجزيه ايران شاد نمى شوند. اين اقليت 
مغرور و پرسروصدا چه بدانند و چه ندانند جاده صاف كن منافع 
نظام سلطه در ايران هستند و هويت خود را به اين منافع گره  
ــادى آنها شاد و با خشم  زده اند. به همين دليل است كه با ش
آنها خشمگين مى شوند؛ تنها زمانى راضى مى شوند كه منافع 
غرب در ايران تأمين شده باشد، حتى اگر به قيمت زير پا نهاده 
شدن منافع ملت ايران تمام شود. آرزوى شان كسب تابعيت 
كشورهاى غربى است و براى كسب اين تابعيت ممكن است به 
هر ذلتى تن در دهند. اگر تابعيت نصيب شان نشود به اقامت و 

حتى سفر كوتاه مدت به غرب نيز قانع مى شوند. 
بااين همه شناسنامه ايرانى دارند و هموطن ما هستند. درست 
است كه راه اشتباهى را برگزيده اند اما در ميان ما هستند و بايد 
اذعان كنيم كه از خود ما هستند، هرچند آب به آسياب دشمن 
مى ريزند. با اينها چه بايد كرد؟ آيا بايد از حق زندگى در ايران 
يا دريافت خدمات اجتماعى محروم شوند؟ خير، تا زمانى كه 
عليه امنيت و جامعه خود اقدامى نكرده اند از آزادى هاى قانونى 
برخوردارند و كسى متعرض شان نخواهد شد، اما نبايد انتظار 
داشته باشند كه اكثريت مردم وطن دوست مقدرات خود را به 
دست اين بيگانه پرستان بسپارند. تا وقتى كه اين وطن ستيزى 
تنها جنبه فكرى داشته باشد و بر مبناى آن عملى عليه كشور 
خود نكنند، كسى با آنها كارى ندارد و حتى با گفت وگو مى توان 
آنها را متوجه اشتباه شان كرد، اما اگر بخواهند از تجزيه ايران 
و تهديدكنندگان تماميت ارضى و امنيت ملى كشور حمايت 
كنند، اين آزادى از آنها سلب خواهد شد، چنان كه در همه دنيا 

همين گونه است. 
مجدداً تأكيد مى شود كه حساب اين اقليت ايران ستيز از انبوه 
مردم كه ممكن است بخشى شان معترض نيز باشند، جداست. 
حمايت از تجزيه طلبان چه به صورت اغتشاش خيابانى و چه 
شعار دادن و چه حتى حمايت زبانى و قلمى در رسانه      ها و حتى 
تمسخر كشور و نمادهاى آن، تضعيف هويت ملى و تماميت 
ارضى كشور تلقى شده و مستوجب اقدام قانونى متناسب با 
ــت. اگر خداى ناكرده چنين افرادى در مسئوليت هاى  آن اس
تأثيرگذار و حساس اجتماعى باشند و از اين طريق به منافع 
ــت؟  ــه تبعات و پيامد     هايى خواهد داش ملى ضربه بزنند، چ
«ايران » خط قرمزى است كه نبايد كسى از آن عبور كند و اگر 
كسى چنين كرد بايد آماده پرداخت هزينه هاى آن هم باشد. 

 بحران انرژى در زمستان سرد اروپا و اوضاع نابسامان اقتصادى، مردم را به خيابان ها آورده است
ريشى سوناك، نخست وزير انگليس تأكيد كرد اعتراض هاى غيرقانونى  سركوب خواهد شد|  همين صفحه

   شركت لوله گسـتر اسفراين  (تابع سـازمان گسترش و نوسـازى صنايع 
ايران) به منظور تكميـل نيروى انسـانى مورد نيـاز از بين واجدين 
شرايط آقـا و خـانم در مقاطع تحصيلى ديپلم، فوق ديپلم، كارشناسى 
و كارشناسى ارشد از طريق برگزارى آزمون و مصاحبه هاى تخصصى 

اقدام به جذب نيروى تمام وقت در مشاغل، مقاطع و رشته هاى مختلف مى نمايد.
داوطلبان واجد شـرايط مى توانند براى كسـب اطالعات بيشـتر و ثبت نام از روز شنبه 

1401/09/12 تا روز جمعه 1401/09/18 از طريق آدرس  الكترونيكى زير اقدام نمايند.
apm.imi.ir

اطالعيه آزمون استخدامى

محمدجواد اخوان

مديرمسئول

يادداشت سياسى

يادداشت ورزشى

ويژه جوان

 روز قانون اساسى؛ روز يادآورى
عوامل ايجاب و سلب ديكتاتورى

درس هاى جام جهانى قطر

افشاگرى يك زندانى سياسى 
عليه حسين رونقى

رسول سنائى راد

فريدون حسن

ــى جمهورى اسالمى  دوازدهم آذرماه، روز قانون اساس
ايران ناميده شده و يادآور مهر تأييد ملت شريف ايران بر 
متن  خبرگان قانون اساسى در همه پرسى  12آذر  1358 
ــط  ــى توس ــت، يعنى در حالى كه متن قانون اساس اس
نمايندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسى تهيه 
شده بود، تدبير نظام، اعتباربخشى مجدد به آن، با رأى 

مردم بود | صفحه 2

ــر از ژاپن،  ــاظ بازيكن تأثيرگذار چيزى كمت ايران به لح
استراليا و مراكش نداشت و چه بسا باالتر هم بود، اما اين 
تيم ها به جاى شعار دادن خود را براى جام جهانى، درست 
آماده كرده بودند. هرچند حاشيه هاى تيم ما را نداشتند، اما 
حاشيه ها نمى تواند دليل خوبى براى شكست ها باشد. جام 
جهانى همانجايى است كه بايد از آن درس آموخت، جايى 
كه اگر درجا زدى بايد براى دوره بعد پيشرفت كنى، واال 

ممكن است بيفتى و ديگر نتوانى بلند شوى | صفحه 13

  سايت ضد انقالب «ايران آزادى» يادداشتى از يك زندانى 
سياسى در اوين منتشر كرده كه دروغ بودن اعتصاب غذاى 
حسين رونقى را افشا مى كند. همچنين افشا مى كند كه 

رونقى تعهد كتبى داده و آزاد شده است | صفحه 2

 نخسـت وزير تازه كار انگليس راهـكار مهار فوران 
خشـم اجتماعى از وضعيـت اقتصادى كشـورش 
را در حمايـت از پليس در سـركوب تظاهرات هاى 
غيرقانونـى دانسـته اسـت. اگرچـه هنـوز ديگر 
كشور     ها از جمله آلمان و فرانسـه در برابر اعتصاب 
و اعتـراض، راه حل مشـابهى ارائـه نداده انـد اما با 
توجه به نزديك شدن به سـال نو ميالدى اروپا بايد 
در روز     هـا و هفته هاى پيش رو هر چه بيشـتر خود 
را براى مواجهه بـا اعتصاب و اعتـراض آماده كند. 
ــوناك در يكى از برنامه هاى دولت خود كه  ــى س ريش
ترجيح داد آن را از كانال شبكه اجتماعى توئيتر رسانه اى 
ــى صريح به التهاب فضاى داخلى اين  كند، در واكنش
ــفتگى هاى اقتصادى، دست پليس  كشور به دنبال آش
ــت. در پيام  را براى هر اقدامى عليه معترضان باز گذاش
ــت: « پليس حق دارد هر گونه  ريشى سوناك آمده اس
اعتراض غيرقانونى را سركوب كند و در اين راه از حمايت 
دولتى برخوردار است.»  وى افزود: «مردم به اندازه كافى 
از اين هرج و مرج      ها رنج مى برند و كسانى كه قانون را زير 
پا مى گذارند بايد حضور قدرت را احساس كنند. اخيراً 
اعتراض هاى مردمى و اعتصاب سازمان      ها و شركت هاى 

مختلف در انگليس افزايش يافته است.»
سوناك كه مسلماً نسخه مشابهى را براى ديگر كشور     ها 
ــرايطى با نيروى  از جمله ايران تجويز نمى كند در ش
ــته و خروجى آن را علنى كرده  ــه گذاش پليس جلس
است كه كشورش با بحران همه جانبه اقتصادى دست 
ــت  و پنجه نرم مى كند تا جايى كه راهى غير از سياس
ــت.  ــت باقى نمانده اس ــادى براى دول رياضت اقتص
ــتان      ها تأكيد  ــد يكى از بيمارس ــه تازگى در بازدي او ب
ــتاران  ــى افزايش حقوق پرس ــه دولت او تواناي كرد ك
ــالم اندرو بيلى،  ــزان 19 درصد ندارد. بنابر اع را به مي
ــرايط در كنار  ــزى انگليس، اين ش ــس بانك مرك رئي
ــال اخير، به  افزايش تورم به باال     ترين ميزان در 41 س
قشر هاى كم درآمد و فقير بيشتر آسيب مى زند. بحران 
ــده است يك چهارم از  گرانى      ها در انگليس موجب ش

شهردارى هاى انگليس، بودجه كمك هاى اضطرارى 
ــم به آن اذعان  ــانه     ها ه را حذف كنند. طبق آنچه رس
ــرايط اضطرارى  كرده اند، با حذف طرح كمك      هاى ش
در شهردارى ها، 14 ميليون انگليسى در صورت نياز به 
كمك هاى فورى، جايى براى مراجعه نخواهند داشت. 
ــت كه بودجه  ــى نوش روزنامه اينديپندنت در گزارش
كمك هاى اضطرارى در شهردارى هاى انگليس، براى 
زمان هايى همچون ناتوانى شهروندان در تأمين لباس 
يا اثاث ضرورى منزل منظور      مى شد كه اكنون شمارى 
ــهردارى      ها در انگليس، اين مبلغ را به 2 پنس به  از ش

ازاى هر شهروند، كاهش داده اند. 
 انگليس روى ريل اعتصاب

ــم اجتماعى است و  اعتصاب يكى از ابزارهاى بروز خش
ــدى در انگليس در تعطيالت  كاركنان بخش هاى تولي
ــريالى از اعتصاب      ها را در دستور كار قرار  كريسمس س
داده اند. كاركنان خواهان افزايش حقوق هاى شان براى 
مقابله با بحران معيشتى در پى افزايش تورم به بيش از 
11 درصد هستند. كاركنان بنادر، فرودگاه ها، راه آهن، 
ــهردارى      ها و كاركنان دانشگاه      ها  ــت، معلمان، ش پس
ــتند كه به اين اعتصاب مى پيوندند. لندن  اقشارى هس
روز جمعه سياه را هم عادى سپرى نكرد زيرا با اعتصاب 
كاركنان بخش خصوصى، نهايت تالش     ها صورت گرفت 

تا براى جلوگيرى از فروش در اين روز تالش شود. 
اتحاديه پرستاران كالج سلطنتى پرستارى به برگزارى 
اعتصابات گسترده در سراسر انگليس، ولز و ايرلند شمالى 
ــوار و دستمزدهاى  ــرايط كارى دش و در اعتراض به ش
پايين، رأى دادند. اين در حالى است كه در زمان حاضر 
ــيارى از بخش هاى ديگر  اعتصابات گسترده اى در بس
ــوناك مى تواند اين  ــت. دولت س بريتانيا در جريان اس
ــراى اولين بار  ــود ثبت كند كه ب ركورد را هم براى خ
ــته، معلمان مدارس ابتدايى و  در حدود 40 سال گذش
متوسطه و بسيارى از مهدكودك هاى محلى در سراسر 
اين بخش انگليس در اعتراض به پيشنهاد نرخ افزايش 

دستمزد     ها دست از كار كشيدند. | بقيه در صفحه 15

ــم 10هزار نفرى  ــپاه در اجتماع عظي فرمانده كل س
طاليه داران اقتصاد مقاومتى در شيراز:  اگر فقر در  جايى 
از سرزمين مان رخ بنمايد، اولين كسانى كه وارد عرصه 
مى شوند، بسيجيان هستند كه جان خود را در بيابان  ها 
و خيابان  ها به خطر مى اندازند تا زندگى مردم به خطر 

نيفتد. بسيجى در صحنه حاضر است و سرود پيروزى 
مى خواند و اميد را به ارمغان مى آورد. در مقابل بسيج 
ــمنان بزرگى وجود دارند.  اينها در  كالم ، مثل هم  دش
عمل مى كنند و آمده اند كه نور بسيج را خاموش كنند 

چرا كه از اين تجلى نور خدا، هراس دارند | صفحه 2

دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان 
پرونده شكنجه و شهادت سيدروح اهللا عجميان روز 
ــد. متهماني كه در اين جلسه به  پنج شنبه برگزار ش
ــد، يك زن و شوهر بودند  اتهامات آنان رسيدگي ش
كه در فيلم هاي ضرب و شتم شهيد حضور داشتند. 
پزشك بودن مرد و نيز حضور خانوادگي در اغتشاش 
و شكنجه نيروي بسيجي باعث شد دادگاه اين دو نفر 
و هويت آنها، مورد توجه فعاالن مجازي قرار بگيرد. 

ــهيد را چه  ــا جواب اين پدر و مادر ش قاضي گفت: م
بدهيم. مادر شهيد كه ديروز در جلسه دادرسي از حال 
ــش اين صحنه ها از مردم  رفت و ما بايد به خاطر پخ
عذرخواهي كنيم، زيرا تنها نشان دادن اين صحنه ها 
موجب مي شود تا احساسات مردم جريحه دار شود اما 
چاره اي نداريم براي اينكه دنيا بفهمد كه چه جناياتي 
انجام مي شود و بزرگي اين جنايت و مظلوميت شهيد 

و خانواده اش و امثال آن مشخص شود | صفحه 6

ــت به تهران حرف از جام  كارلوس كى روش در بازگش
ــاره اى زد.  ــيا و قهرمانى در اين رويداد ق  ملت هاى آس
همزمان با او، برخى از بازيكنان تيم ملى از جمله سردار 
ــى روى نيمكت تأكيد  ــظ مرد پرتغال آزمون روى حف
كردند. اظهارات واضح حميد سجادى، وزير ورزش در 

خصوص ادامه همكارى تيم ملى با كى روش و همچنين 
مثبت خواندن عملكرد سرمربى از سوى پوالدگر، معاون 
او حسن ختامى بود بر اينكه قرار است در جام  ملت ها نيز 
با همين فرمان و تاكتيك هاى سوخته كارلوس پيش 
برويم و خبرى از تغيير و تحول نخواهد بود! | صفحه 13

 سردار سالمى: بسيج 
فرمول غلبه بر هر مشكل، چالش و بحرانى است

اعترافات زن و شوهر شكنجه گر شهيد عجميان 

 كى روش  با همين كارنامه مى ماند!

تجويز سركوب در خيابان هاى اروپا
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هو

جم
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 تئاتر مقاومت 
در پناه شمس خراسان قرار گرفت

 ۱2 نمايش صحنه اى با محوريت مقاومت، ايثار و شهادت 
در هجدهمين جشنواره بين المللی تئاتر مقاومت حضور  دارند

    تلویزیون

     میراث

داود فتحعلي بيگي: 
 بازيگر با دستمزد ميلياردي 

درباره تعطيلي تئاتر اظهارنظر نكند !
 كارگردان و مدرس با س�ابقه تئاتر تأكيد مي كن�د كار فرهنگ، 
تعطيل بردار نيس�ت و اگر نسبت به ناراس�تي و نادرستي بعضي 
مسئوالن معترضيم، بايد خودمان در وهله اول درستكار باشيم. 
ضمن اينكه كسي كه براي يک سريال چند ميليارد دستمزد مي گيرد 
نمي تواند درباره كار كردن يا نكردن بدنه ضعيف تئاتر حرفي بزند. 
داود فتحعلي بيگي، پيشكسوت تئاتر و نمايش هاي آييني كشورمان 
با ابراز تأسف از وضعيت معيشتي هنرمندان تئاتر به ايسنا مي گويد: 
اتفاقاً مشكل جامعه ما فقر فرهنگي است و اين چه استداللي است 

كه مي گويد فعاليت فرهنگي را تعطيل كنيم؟!
اين كارگردان و مدرس تئاتر ادامه مي دهد:  فعالً همه چيز بالتكليف 
و معلق و شرايط اقتصادي هم كه اس��فناك است. بنابراين درك 
مي كنم كه بعضي از فعاالن تئاتر نتوانند كار كنند، چون متأسفانه 
در بحران هاي اقتصادي، اولين چيزي كه حذف مي شود، كاالي 
فرهنگي است و خانواده ها بيشتر درگير تأمين خورد و خوراك و 

اجاره خانه مي شوند، تازه اگر درآمدشان به همين ها هم برسد!
او در عين حال درباره بعضي نظري��ات در زمينه تعطيلي تئاتر 
در شرايط فعلي مي گويد: معضل بزرگ جامعه ما اتفاقاً معضل 
فرهنگي اس��ت، اما چرا در اين وضعيت مي گوين��د تئاتر بايد 
تعطيل شود، مگر كار فرهنگ تعطيل بردار است؟ كسي كه براي 
يک سريال 6 ميليارد دستمزد مي گيرد كه نمي تواند درباره كار 
كردن يا نكردن بدنه ضعيف تئاتر حرفي بزند. چنين كس��ي تا 
آخر عمرش اگر كار هم نكند، با همان سود بانكي پولش مي تواند 
زندگي كند، ولي بچه هاي تئاتري كه دستمزدي ناچيز دارند، چرا 

بايد از همان هم محروم شوند. 
فتحعلي بيگي اضافه مي كند: در حال حاضر همه مشاغل به كار و 
فعاليت خود ادامه مي دهند و بي انصافي است كه فقط جامعه تئاتري 
از كار و كس��ب درآمد محروم باش��د، آن هم بچه هايي كه عموماً 

درآمدهاي پايين و مشكل اجاره خانه و هزار مسئله ديگر دارند. 
او تأكيد مي كند: اگر خواهان اصالح جامعه خود هس��تيم، بايد 
از خودمان ش��روع كنيم. بهترين راه اعتراض، اين است كه دروغ 
نگوييم و از تقلب دوري كنيم. مبارزه با دروغگويي يعني مبارزه 
اجتماعي. اگر نس��بت به ناراستي و نادرس��تي بعضي مسئوالن 
معترضيم، بايد خودمان در وهله اول درستكار باشيم. در غير اين 
صورت اگر ما هم جاي آن مسئوالن باشيم، همان رفتار را خواهيم 

داشت و  اي بسا بدتر از آن را. 
او با ابراز تأسف از برخي بي اخالقي ها ادامه مي دهد: ديده ام كسي 
كه دستمزد گروه خود را نداده، حاال به معترضان اجتماعي پيوسته 
است. در حالي كه اگر خواهان بهبود اين وضعيت هستيم، اول از 
همه خودمان نبايد حق همنوع خود را پايمال كنيم. وقتي عملكرد 

ما درست شود، مسئوالن هم چاره اي جز اصالح خود ندارند. 
فتحعلي بيگي با اشاره به برخي انتقادات درباره اجراي نمايش 
»پرده خانه« ب��ه كارگرداني گالب آدينه اضاف��ه مي كند: اين 
نمايش درباره زنان اس��ت و در آن مبازره با قدرت فاسد وجود 
دارد. چرا يک هنرمند براي اجراي چنين كاري اين گونه بايد 
مورد هجمه قرار بگيرد، حداقل كاري كه اين نمايش مي كند، 
اين اس��ت كه براي چندين جوان، فضاي كار ايجاد كرده تا از 

شدت بيكاري، افسرده نشوند. 
او خاطر نش��ان مي كند: نيمي از مش��كالت فعلي م��ا به ملت 
بازمي گردد كه عملكرد درستي ندارد و نيمي هم به مسئوالن، 
اما تا وقتي خودمان را اصالح نكنيم، باز هم در بر همين پاشنه 
خواهد چرخيد. به هر حال اميدوارم گشايشي در كار جامعه ما 
رخ بدهد و ديگر خشونتي در كار نباشد و به سمت صلح و دوستي 

با خودمان و با جهانيان پيش برويم. 

   محمد صادقی
هجدهمي�ن جش�نواره بين الملل�ی تئات�ر 
مقاوم�ت در حال�ی از روز گذش�ته بخ�ش 
صحنه اى خ�ود را در ج�وار ب�ارگاه نورانی و 
ملكوتی علی بن موس�ی الرضا)ع( آغاز كرد 
كه در اين دوره همس�و با سياست هاى خود 
از جمله عدال�ت فرهنگ�ی و تمركززدايی از 
تهران با حض�ور در اقصی نقاط كش�ور دوره 
ويژه اى را به نسبت ساير ادوار سپرى می كند.
هجدهمين جشنواره بين المللی تئاتر مقاومت، 
تابستان امسال در نخستين گام با شروع بخش 
بين الملل فعاليت خود را آغاز كرد. در اين مرحله 
جشنواره تئاتر مقاومت با حضور در كشور عراق و 
شهرهای كربالی معال، نجف اشرف، حله و مسير 
پياده روی اربعين برای نخستين بار اجراهای خود 
را كليد زد و پس از 17 دوره برپايی اين رويداد از 

عنوان سراسری به بين المللی تبديل شد.
همچنين بخش خيابانی جشنواره تئاتر مقاومت 
در استان يزد با بيش از يكصد هنرمند اجرا شد و 
در بخش راديوتئاتر كه آن نيز برای نخستين بار 
صورت پذيرفت در استان فارس و شهر شيراز با 
حضور بيش از 150 هنرمند عملياتی شد و اكنون 
در مهم ترين بخش جش��نواره، استان خراسان 
رضوی و شهر مش��هد و در جوار نورانی مضجع 
شريف و بابركت علی بن موسی الرضا)ع( از روز 
شنبه 11تا سه ش��نبه 15 آذرماه با حضور بيش 
از 200 هنرمند تئاتری از سراس��ر كشور آماده 
و مهيای رقم زدن صفحه ای ديگر از ش��عار تئاتر 

مقاومت در گستره ايران اسالمی است.
   مشهد ايستگاه پايانی تئاتر مقاومت 

 نقش و اهميت شهر مقدس مشهد در حوزه تئاتر 
از آن رو مهم است كه با نگاهی به آثار متقاضی 
در 10دوره اخير مهم ترين رويداد تئاتر كشور، 
يعنی جشنواره تئاتر فجر و سهم بسيار زياد اين 
اس��تان و همچنين حضور پررن��گ هنرمندان 
تئاتری اين ش��هر در بدنه هنرهای نمايش��ی 
كشور نشان از آگاهی و اش��راف سياستگذاران 
و برنامه ريزان اين جشنواره برای حضوری مؤثر 
و كاربردی و همچني��ن تحقق واقعی و حقيقی 
به  دور از ش��عارزدگی در بحث عدالت فرهنگی 
دارد. جش��نواره ای كه روزگاری تنها منحصر و 

محدود به تهران و آن هم در محدوده تئاترشهر 
بود، اكنون در گستره ايران اسالمی طنين اندازه 
شده و در جای جای ميهن اسالمی مان خبرهای 
تئاتر مقاومت س��اری و جاری گش��ته كه خود 
نشان  دهنده برپايی يک دوره نفسگير و سخت 

طی چند ماه گذشته است.
   تئاتر مقاومت و گسترش عدالت فرهنگی 

محراب محمدزاده، مدير اجرايی هجدهمين دوره 
جشنواره تئاتر مقاومت در خصوص تحقق شعار 
گستره ايران و كش��ورهای اسالمی در جشنواره 
تئاتر مقاومت گفت: »ت��الش كرديم بيش از هر 
زمان ديگری ب��ه عدالت فرهنگی بينديش��يم 
و جريان تئات��ر مقاومت را با همراه��ی بيش از 
500هنرمند تئاتر كشور در استان های مختلف 

كشور و ديگر كشورها رونق دهيم.«
محمدزاده همچنين درباره بخش های باقی مانده 
جشنواره تئاتر مقاومت نيز گفت: »هماهنگی های 
الزم برای برگزاری بخش دوم بين الملل و اجرای 
آثار تئاتر مقاومت در دو كشور ديگر به صورت كامل 
انجام  شده است. در صورت فراهم بودن شرايط، اين 
اجراها تا پايان آذر در دو كشور ديگر روی صحنه 
می روند. بخش ديگری كه به  صورت مجزا برگزار 
خواهد ش��د، بخش مربوط به نمايشنامه نويسی 
اس��ت. اين بخش اختتاميه  مجزايی دارد كه در 
آنجا برگزيدگان را معرفی می كنيم. اگر شرايط 
مالی به ما اجازه بدهد در كنار معرفی برگزيدگان 
اين بخش، وركشاپ چند روزه نمايش نويسی را با 

حضور بزرگان اين عرصه برگزار خواهيم كرد.«
وی همچنين در خصوص بخش تله تئاتر كه پس 
از 15دوره مجدد احيا شده است، گفت: »ما در اين 
دوره از جشنواره تئاتر مقاومت بخش »تله تئاتر« را 

هم داريم. آثار پذيرفته  شده در اين بخش در مرحله 
پيش توليد قرار دارند. تالش دبيرخانه جشنواره تئاتر 
مقاومت اين است كه در اواسط دی ماه و همزمان با 
سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سليمانی اين آثار 

از رسانه ملی برای مردم پخش شوند.«
   آغاز بخش صحنه اى با حضور ۱2 اثر

سيدوحيد فخرموسوی، دبير دوره هجدهم تئاتر 
مقاومت نيز در خصوص گستردگی و وسعت آثار 
حاضر در بخش صحنه ای گفت: »از روز گذشته 
با حضور 12 اثر از شهرهای اصفهان، اردبيل، يزد، 
خمينی شهر، تهران و رباط كريم در شهر مشهد 
جشنواره رسماً بخش صحنه ای خود را آغاز كرد و 

اين بخش تا 15 آذر ادامه خواهد داشت.«
فخرموس��وی همچني��ن با اش��اره ب��ه حضور 
220هنرمند در اين بخ��ش، درباره موضوعات 
مدنظر آثار توضيح داد: »موضوعات آثار حاضر 
در بخش مسابقه صحنه ای جشنواره حول محور 
مقاومت، دفاع مقدس، ايثار و شهادت، مدافعان 
امنيت و مقاومت اقتصادی است كه در دو سالن 
مربوط به حوزه هنری و همچنين دو سالن اداره 
كل ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی روی 

صحنه می روند.«
دبير هجدهمين جشنواره تئاتر مقاومت درباره 
حمايت از اجرای عمومی آثار حاضر در اين بخش 
يادآور شد: »20 اثر از مرحله بازبينی و همچنين 
آثار حاضر در بخش مس��ابقه صحن��ه ای برای 
حمايت از اجرای عمومی شان در طول سال به 
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس بنياد فرهنگی 

روايت فتح معرفی  شده اند.«
 وی همچنين ب��ا معرف��ی داوران بخش صحنه ای 
جشنواره عنوان كرد: »كوروش زارعی، فرهاد قائميان، 
جهانگير الماس��ی، حسين مسافرآس��تانه و آزيتا 

تركاشوند داوران اين بخش از جشنواره هستند.«
   داوران بخش صحنه اى جشنواره تئاتر مقاومت 
از طرفی معرفی داوران بخش صحنه ای نيز بسيار 
هوشمندانه صورت پذيرفته است. جهانگير الماسی 
يكی از هنرمندان باسابقه تئاتر و سينماست، گرچه 
اين هنرمند را بسياری در قامت بازيگر در حوزه 
سينما و تلويزيون می شناس��ند، اما آنچه مسلم 
است اينكه الماسی يكی از بی بديل ترين هنرمندان 
تئاتر در دهه های 50 و 60 به ش��مار می رفت؛ از 
نمايش های چهار صندوق ب��ه كارگردانی بهرام  
بيضايی گرفته تا مرگ دستفروش به كارگردانی  
اكبر زنجان پور، او را به ستاره بی بديل تئاتر در دهه 
60 و 70 بدل كرده است. حسين مسافرآستانه با 
س��ابقه 10 دوره دبير تئاتر مقاومت، مديرعاملی 
درخش��ان ترين دوران تئاتر انقالب دفاع مقدس 
و دبير چه��ار دوره از جش��نواره تئاتر فجر يكی 
از مهم تري��ن هنرمندان و مدي��ران فرهنگی در 
حوزه تئاتر است. فرهاد قائميان، آزيتا تركاشوند 
و كوروش زارعی نيز سوابق تئاتری شان بر كسی 
پوشيده نيس��ت و اين تركيب بی ش��ک يكی از 
كاربردی ترين تركيب داورانی است كه طی ساليان 
گذشته تئاتر مقاومت به خود ديده است. اين نشان 
از رشد و اعتاليی دارد كه جريان تئاتر مقاومت پس 

از برپايی 18 دوره به آن دست يافته است. 

فخرموس��وی: موضوعات 
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