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 هنر توازن 
میان مادری  و 

نقش های اجتماعی 

 این تماس
راه بازگشت ندارد

از کشف حجاب 
سازماندهی شده ترانه 
تا دلقکی به نام سوشا!

 19آبان، ترانه علیدوستی کشف حجاب و 
ــدون حــجــاب خـــود را در پیج  تصویر بـ
کــرد. سپس دنیا  گرامش منتشر  اینستا
مدنی نیز تصویر بدون حجاب از خود گذاشت و خزر 
معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون نیز لحظاتی بعد ...

 گفت وگوی »جام جم« با آخوندپور
تهیه کننده مستند - مسابقه »تماس«
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 سرد شدن
آتش عذاب بر کریمان

روزی 52 میلیون تومان!
11

 گفت وگو با علی تدین صدوقی
کارگردان »فقط یک دقیقه طول می کشه«  

 تئاتر همچون نفس 
برای جامعه است

گ
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 در »جریان« 

تحلیل های سیاسی باشید

کبر اصنعی  گفت وگوی »جام جم« با علی ا
گروه سیاسی شبکه یک مدیر 

7

به بهانه نامزدی فیلم »عنکبوت مقدس« در جوایز فیلم اروپایی 

آخرین تالش های مافیایی برای فیلمی  آماتور

6354 1401 آبان   22 یکشــنبه

ــای پــیــشــیــن ایـــن  ــخـــش هـ در بـ

شاعر و پژوهشگر

احمد میراحسان

سلسله یادداشت ها درباره این 
ــه فــرهــنــگ  ــ ــم ک ــ ــردی ــ ــت ک ــب ــح ص
ی در ایران با عملیات  داعشی گر
وه هــای  گــر و  کومله  منافقین، 
ابزار  خشن برانداز به مثابه یک 
ــرای  رگ در جــنــگ بـ ــز ــ شــیــطــان بـ
بازگرداندن سلطه و بردگی در ایران سابقه ۴۰ ساله دارد 
و جهل مضاعف است اگر ندانیم استکبار جهانی آگاهانه 
می کوشد با جنایت در شاهچراغ، بین سیاست و جنایت 
ی و آنان  در اپوزیسیون مــودت برقرار و آن را عــادی ســاز
ــوزش درنــدگــی،  آمـ ــاده جنایت کند و بین فرهنگ  آمـ را 
فرهنگ اغتشاش آفرینی و سیاست غرب گرایی در ذهن 
هــمــراهــان مستعد غـــرب، پیوند ایــجــاد و آنـــان را آمــاده 
ی را میان  ی ابلیس کند. به نوعی قبح داعشی گر سرباز
وه هــــــای ســیــاســی ــرا در گــــــر ــ ــ ــرب گ ــ ــ وشــــنــــفــــکــــران غ  ر

برده غرب بشکند. 
ــه بــه ایــنــجــا رســیــدیــم کــه بــرخــی سلبریتی ها و  ــ در ادام
ایــن حــرکــت جــدیــد استکبار  پــیــش درآمــد  اغتشاشگران 
جهانی بوده اند. آنها به اسم ایران، علیه ایران و به سود 
ی  وژه شیطان سلطه و سرمایه ساالر ی پر ی و مزدور سرباز
ــان و  ــردان ــارگ ی کـــرده انـــد. ک فــرعــونــی جهانی زمــیــنــه ســاز
ی  ی زشت خوار هنرپیشه هایی که دســت به عــادی ســاز
وشـــی،  ــا نـــامـــوس فـــر ــی تـ وشـ ــر ــودفـ ــور خـ ــانـ ــا مـ ــد و بـ ــ زدنـ
ی مسیر را ادامـــه دادنـــد. در  وشــی و حـــرام خـــوار وطــن فــر
وز بخش پایانی آن  ادامه این سلسله یادداشت ها، امر

را می خوانید. 

     به درد تبریک گفتن به بازیگر »عنکبوت مقدس« 
می خورند

آنــان بدین سان در پس ادعــاهــای ایران دوستی به ویــران 
ــاری رســانــنــد تــا مــاحــصــل آن برانگیختن  ــ ــردن ایــــران ی ــ ک
کی جریان اصلی  شهوات و خشم حیوانی برای مقابله با پا
میراث امام سید روح ا... خمینی )ره( و رهبری فریب ناپذیر 
امام سیدعلی خامنه ای شــود و بــه ســود بــرانــدازی شجره 
پیش  شیطانی  حکومت  تاسیس  و  اسالمی  انقالب  طیبه 
و  زمینه سازی همراهانی چون حجاریان داشته  این  رود. 
کردن تئوری مرده مرگ مولف، برای  افراد بی ارزشی با علم 
بی اعتبار کردن قانون اساسی و ارزش قابل اتکا تفسیر واحد 
از قانون جمهوری اسالمی و توصیه بلبشو و هرج و مرج و 
که دیگر  رهبران اصالح طلبی  نیز  و  آشوبگرانه  مجوز عمل 
کرده،  همچون نیت های تاریخی، غرب از جسدشان عبور 
دیگر اهمیتی ندارند و به درد پیام تبریک فرستادن برای 
که با بی حیایی  بازیگر فیلم »عنکبوت مقدس« می خورند 

ــا عــمــامــه، علیه  ــر مــعــنــای ایـــن فیلم مــی بــنــدد و ب چــشــم ب
امام رضا)ع( قیام می کند و گمشتگی و عناد درمان ناپذیر و 

نابینایی  با  که  دیگری  رهبران  بی سوادی 
عملکرد  را  اخیر  اغتشاش  پـــروژه  مــوضــوع 
گشت ارشاد و غیرقانونی و غیرشرعی بودن 
آن معرفی می کند و چنین به همدستی با 
که  این پروژه مستکبران جهانی می غلتند 
به ریش ساده لوحی شان می خندد و حظ 
می برد از این که به این سادگی اینان را به 
سربازان بی مزد و مواجب خود بدل می کند 
و باالخره گروه رسوا و پادوهایی که فرامین 
نهادهای قدرت و همدستان و دستورات 
آنان را وارونه همچون انتخاب و تالش خود 
که ما  آنــان راه افتادند  وانــمــود می سازند. 
که به سفارت های خارجی رفته و از  بودیم 

کنند. این  که به ایران اشغال شده حمله  آنان خواسته ایم 
دروغ و تصویر اشغال شدگی ایران که حکومت آن محصول 
شرکت قریب به اتفاق مردم با 98/2 آرا بود مضحک تر از آن 

است که تاریخ به آن نخندد. 

     ادامه به سوی حرکتی نجات بخش و الهی
براندازانه  و  اغتشاش  زمینه سازی  جدید،  دور  در  امــا  ج( 
ماجرای مرحوم مهسا امینی جایگاه ویــژه ای دارد و همان 
گر مضحکی  گیم شیطانی و بهانه جویانه و اغوا وانموده و 
ــطــی بـــه حــکــمــرانــی  ــفــاقــی کـــه رب ــرای حـــادثـــه ات ــ اســـت کـــه ب
جمهوری اسالمی و عملکرد اصلی ارشــاد نــدارد، ربات ها و 
ســربــازان مسخ شده و سحر شــده، غــرب شیطانی اهــداف 
اربابان جنایتکار جهانی را برده وار به اجرا نهاده اند. مضحکه 
آن است که سکته خانمی که برای یک توضیح ساعتی به مرکز 

کشتار و آشوب سازی  ارشاد فراخوانده شد بهانه این همه 
قرار گیرد. انسان باید بس فروپست تر از ابلهان باشد که نداند 
این بهانه بیشرمانه است و اصرار به این بازی 
بــاالخــره بــه اتــمــام حجتی تمام خــواهــد شد 
کــه بــازیــگــران دروغــگــو و خونریز و جنایتکار 
ماجرای شیطانی به صــدای خــود خواهند 
رسید. بدین سان جایگاه کشتار حرم مطهر 
امــام احمد بن موسی )ع( روشــن می شود. 
این جایگاهی است که انوار آن روشنی بخش 

است. 
ک داعــش،  1( ایــن حــرکــت دیـــوانـــه وار و نــاپــا
کانون  کینه بــه  نــوکــر آمــریــکــا و اســرائــیــل در 
کی، شــرافــت، آزادگـــی و هــدف الهی نشان  پا
ــام رضـــا )ع( و امــامــان  غــضــب شــان علیه امـ
معصوم و حضرت مهدی )عج( است که حرم 
امام رضا )ع( پادگان تربیت شیعیان در مخالفت با حکومت 
جور و ظلم جهانی است و مشرق و شعشعه انتظار برای عدل 

موعود است.
کابینه آقــای رئیسی شیاطین جهانی و احــزاب  2( امــروز با 
کفر محارب  داخلی و احــزاب و ســازمــان هــای همدست با 
از درون حکومت به  امــکــان ویــرانــی  کــه دیگر  فهمیده اند 
وسیله نئولیبرال های همسو با آنان وجود ندارد و در ایران 
کــه بــوی مــرگ بــرای شــان از آن بپا خواسته و  خبری شــده 
این حکومت پس از 30 سال در مسیر حرکتی متحد برای 
گام  بریدن دست استکبار و سلطه جویان و ساختن ایــران 
برمی دارد. از همین رو همه نیروهایش را بسیج کرده تا مانع 
تداوم این حرکت شود. وظیفه ما آن است که متحد و استوار 
کرده و به حرکت نجات بخش  گین را قطع  سر این مار زهرآ
و الهی ادامه دهیم. بدینسان جایگاه کشتار در حرم مطهر 

بــن مــوســی )ع( در مسیر توطئه براندازی  حــضــرت احــمــد 
خشن غرب علیه ایــران روشــن می شود و نیز پاسخ به این 
ــا اغتشاشات خیابانی بــه جنایت داعـــش و  آی کــه  پــرســش 
تحرک براندازانه سلبریتی ها پیوسته به توطئه شیطان بزرگ 
علیه ایران و تحرکات روشنفکران و مردان سیاسی غرب گرا و 
اقلیتی از اقشار اجتماعی غرب زده و مسحور سبک زندگی 
آزاد و تکیه بر شهوات و فساد و دنیاپرستی یک فرماندهی 
ایــن جریانات در مراتب  ــد دارد دیگر دشـــوار نیست.  واح
مختلف قرار دارد، اما چه مستقیما و چه به سبب همسویی 
ایدئولوژی یا سیاسی غیرمستقیم و به سبب جاه طلبی های 
ــه سبب  ــا ب ــی ی ــدگ ــا مــشــخــصــات ســبــک زن قــدرت طــلــبــانــه ب
جهل در پی همسویی فکری یا روانــی تحت فرمان بــازی و 
پــروژه و نحوه براندازی جمهوری اسالمی به وسیله قدرت 
شیطان  فرماندهی  تحت  مستکبر  جهانی  سرمایه ساالری 
بزرگ قرار دارند که همه اذناب نفتی و غیر نفتی، تکفیری و 
نئولیبرال، داخلی و خارجی، بی دین و بانقاب و مسلمان 
گرد او بیایند و هدفی جز قطع نگاه توحید اهل  می کوشند 
گر نقشه ها و  بیتی در ایــران نــدارد. پرچم و طنینی که رسوا
ماهیت شیطانی این قدرت جاعل است و مرگ محتوم آن 
گاهی بخشش مستضعفان  را پیش بینی می کند. پرتوهای آ
جهان را به رستاخیز و انتظار برای عدل موعود جهانی )عج( 
فرا می خواند و خواب از چشمان ظالمان جهان ربوده است. 
گرچه نقطه ای از  حمله به حرم مطهر احمد ابن موسی )ع( ا
خط ممتد عملیات شیطان و باطل علیه حق و ا... و بندگان 
گویای حقیقت بزرگی اســت و آن افشای  اســت، امــا ضمنا 
روح به ماهیت انــواع حرکت های ضد انقالبی در جهان به 
ایران است. این حرکت ها ماهواً با اعتراضات اصالح طلبانه 
بــرای مبارزه با جریانات ممتد فــرق دارد. اعتراضات برای 
نفی تبعیض و فساد و بی عدالتی تقویت کننده ریشه های 
طیبه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی است. لکن 
کافرانه و محارب و فاسد و خونریز و خشن و وحشی  روی 
به  گــوش  اغتشاش طلبان  و  اغتشاشات  نهفته در  و ظالم 
فرمان شیطان بزرگ حتی وقتی شعارهای زیبایی مثل »زن، 
کافرانه  ایــن روی  پنهان اســت.  آزادی« می دهند،  زندگی، 
در عملیات استریپ تیز داعــش، روی شیطانی درون این 
اغتشاشات است و جایگاهش را باید در این عریان سازی 
که دنیس راس از پیش آن را فاش  کــرد. جایگاهی  ک  ادرا
کرده و نشان داده عملیات همزمان وحشیانه، درندگی های 
تروریستی و خونریز و حرکت های فرهنگی و سیاسی، این 
شعار  شیطانی،  خواست  با  ظالم المسالمت آمیز  تحرکات 
شالوده شکنانه چگونه ماهیت یگانه دارنــد و با اعتراضات 
مردمی و اصیل ضد ظلم و ضد همدستی قدرت مداران با 
جانیان جهانی مدرن و قدرت های استکباری و اعتراض به 
سود اصالح واقعی و استقالل و پیشرفت و آزادگی ایران ماهوًا 

متفاوت هستند. 

 عمق میدان

از کشف حجاب سازماندهی شده ترانه تا دلقکی به نام سوشا!

گرامش منتشر کرد. سپس   19آبان، ترانه علیدوستی کشف حجاب و تصویر بدون حجاب خود را در پیج اینستا
دنیا مدنی نیز تصویر بدون حجاب از خود گذاشت و خزر معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون نیز لحظاتی بعد 
تصویر بدون حجاب خود را بارگذاری کرد.چند روز قبل تر از اینها، تصویری از دنیا مدنی بدون حجاب در 
حال مصاحبه با یک شبکه خارجی منتشر شده بود و با این که مدت هاست از دنیا مدنی و خزر معصومی در 
صداوسیما و سینما خبری نیست، اما این بار این موج اعتراضی نمادین و کشف حجاب سازماندهی شده، 
هیچ بازخورد خیابانی نداشت. برخالف موج اول که با کشف حجاب کتایون ریاحی، مریم بوبانی، آبان عسگری 

و تعدادی دیگر که موجب التهاب در فضای مجازی و در پی آن اعتراضات خیابانی شده بود.

     چرا کشف حجاب سلبریتی ها منجر به خیزش نشد؟
کن  به نظر می رسد این موج دوم بیشتر با هدف پمپاژ امید برای معترضان و مخالفان جمهوری اسالمی سا
ایران باشد. موج اول موجب شده بود برخی از مردم فریب خورده این گونه تامل کنند که دیگر کار نظام تمام 
شده و تمام ورزشکاران و هنرمندان به صف معترضان پیوسته اند و جمهوری اسالمی دیگر پشتوانه اجتماعی 
ندارد. ترانه علیدوستی با توجه به رفت و آمدش در جشنواره های بین المللی و بازی در فیلم های پرطرفداری 
همچون فروشنده و شهرزاد، گزینه خوبی برای ایجاد موج دوم بود که این بار آورده ای نداشت.نکته قابل توجه 
دیگر این است که ترانه علیدوستی مدت هاست به یک مانیفیست اعتراضی و ضدجمهوری اسالمی تبدیل 
شده و بارها در جشنواره های خارجی ضمن ابراز افکار فمینیستی و ضد قوانین جمهوری اسالمی، به عنوان 
یک فرد معترض شناخته شده و این اقدام او هیجان و تازگی چندانی برای مخاطب به دنبال نداشت.در 
ادامه حتی می توان به حضور سوشا مکانی در شبکه ایران اینترنشنال نیز اشاره کرد که سعی شده بود همچون 
کنش ها و هیجانات خیابانی راه بیندازد که این هم ناموفق بود. حضور نیما کرمی در شبکه من و تو، موجی از وا

     چرا کشف حجاب سلبریتی ها منجر به خیزش نشد؟
که در ایــران حضور داشتند و اقدامات  کسانی لیدر و قهرمان مــردم تلقی می شدند  در اعتراضات 1۴01، 
که  گاهی از به دام نیفتادن خود  تحریک آمیز و اعتراضی از خود نشان می دادند، همچون توماج صالحی 
کری هم می خواند.شاید علیدوستی نیز طعمه ای دیگر از رسانه های معاند بوده تا با توجه به حضور کنونی اش 
در ایران و ممنوع الخروجی وی از او قهرمان سازی کنند و ادامه راه لیدرهای دربندشان را به او بسپارند. این 
کنش های  ترفند با هدف محبوب شدن یه تفکر ضدجمهوری اسالمی دنبال شده بود که همین هم شد.وا
فضای مجازی به این اقدام علیدوستی نشان از این دارد که او مورد حمایت سلبریتی ها و مردم فریب خورده 
و امیدوار به انقالب 1۴01شده است. تعداد زیادی از هنرمندان و همکاران علیدوستی، در فضای مجازی خود 
کرده و اظهارات حمایتی از خود نشان دادند.فعاالن رسانه ای شبکه های ماهواره ای و  تمام قد از او دفاع 
سایبری های شان نیز پس از این اقدام در فضای مجازی به راه افتادند و از او حمایت کردند.اما رویکرد کاربران 
انقالبی متفاوت بود. آنها به دستمزدهای او و همکارانش در هنرنمایی در رسانه های جمهوری اسالمی اشاره 
گر قرار است برای مردم دلسوزی شود، آن پول ها را به بیت المال و مردم برگردانند. حتی  کردند و مدعی شدند ا
کنش منفی و پشیمانی از نقش آفرینی در این  به حواشی سریال شهرزاد نیز اشاره شده که علیدوستی هیچ وا
فیلم از خود نشان نداده است. حواشی فیلم شهرزاد به تهیه کننده و سرمایه گذار آن سید محمد امامی و 
سید محمد هادی رضوی مربوط می شود. دو فردی که متهم به اختالس و پولشویی شده و در سال های اخیر 
کنش های منفی زیادی را از سوی مردم شاهد بودند. هنوز هم بعضی ها عقیده دارند سلبریتی ها و عوامل  وا
این سریال، باید این پول های »کثیف« که منشا نامشروع دارند را پس بدهند و حاال این بار با اقدام اعتراضی 

علیدوستی دوباره بحث آن داغ شده و در فضای مجازی مطرح می شود.

خوی شیطانی شان در شعار زیبای»زن، زندگی، آزادی« پنهان است

رسانه

ویژه

 بخش 
چهارم

 این روی کافرانه 
در عملیات 

استریپ تیز داعش 
روی شیطانی درون 

این اغتشاشات 
است و جایگاهش 

را باید در این 
عریان سازی 

ادراک کرد
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کارگردان، تهیه کننده گروه،   »جام جم« میزبان مدیر 
و هنرمندان سریال تلویزیونی »آتش سرد« شد 
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