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ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۴۵ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«)اﺧﺒﺎر
ا دﺑ ﯽ و ﻫﻨ ﺮ ی (
 روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 در ﻧﺘﯿﺠﻪ  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ  ۷۲أﺛﺮ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
 اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﯾـﮏ اﺟﻤـﺎع ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﻪ ﺳـﯿﺎه ﭘـﻮﺳﺖﻫـﺎ و ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ در آن
ﮐﺸـﻮر )ﻃـﻮری ﮐﻪ  ۷۰درﺻـﺪ ﻓـﻮتﺷـﺪﮔﺎن در اﺛﺮ ﮐﺮوﻧـﺎ در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ،ﺳـﯿﺎهﭘـﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ( ﺑﯿـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟﻬـﺎن وﺟـﻮد
دارد.
 ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ اداﻣــﻪ داد :آﺛــﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗــﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸــﻢ« ﻋﻼــوهﺑﺮ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی ،در ز ﯾﺮﮔــﺬر ﻣــﺘﺮو
وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ﻫﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن در اﯾﻦ ز ﯾﺮﮔﺬر روزاﻧﻪ  ۹۰۰ﺗﺮدد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،دﺑﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« در ﮔﻔﺖ وﮔـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﮐﯿﻬـﺎن
ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ و واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ آن در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ اﺳﺎﺳﯽ و
ﺳﺮ ﯾﻊ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
ﻫﻨـﻮز ﮐـﺎر را ﺷــﺮوع ﻧﮑﺮده ﺑـﻮدﯾﻢ ﮐـﻪ رﻫـﺒﺮ ﻣﻌﻈـﻢ اﻧﻘﻼـب در ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺧﯿﺮﺷـﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ و ﺣﻘـﻮق ﺑﺸــﺮ
آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ؛ اﺗﻔﺎﻗـﺎ در اﯾـﻦ ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑـﻪ ﺣﺮف آن ﺳــﯿﺎه ﭘـﻮﺳﺖ ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸــﺪ
اﺷﺎرهای ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :اﺑﺘـﺪا ﻗﺼـﺪ داﺷـﺘﯿﻢ ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ وﻗـﺘﯽ ﻣﺘـﻮﺟﻪ ﺷـﺪﯾﻢ ﮐـﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﻧﯿﺎ
دﻏﺪﻏﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دارﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وارد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺪﯾﻢ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ  ۷۲أﺛﺮ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻗـﺎرهﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻬـﺎن ،از آﻣﺮ ﯾﮑـﺎی ﻻﺗﯿﻦ و اروﭘﺎ ﺗﺎ آﻓﺮ ﯾﻘﺎ و آﺳـﯿﺎ ،آﺛﺎری ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪ.
اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ اﺟﻤـﺎع ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﻪ ﺳـﯿﺎه ﭘـﻮﺳﺖﻫـﺎ و ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ در آن
ﮐﺸـﻮر )ﻃﻮری ﮐﻪ  ۷۰درﺻـﺪ ﻓﻮتﺷـﺪﮔﺎن در اﺛﺮ ﮐﺮوﻧـﺎ در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ،ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ( ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟﻬﺎن وﺟﻮد
دارد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ادﻋﺎﻫﺎی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﮑﺘـﻪ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺄﻣــﻞ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﻗــﺘﯽ اﺗﻔﺎﻗــﺎﺗﯽ از اﯾـﻦ دﺳـﺖ ﺻــﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎ از ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دارﻧـﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳـﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﭼﻪ واﮐﻨﺸـﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ
ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪای ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ اداﻣــﻪ داد :آﺛــﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗــﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸــﻢ« ﻋﻼــوهﺑﺮ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی ،در ز ﯾﺮﮔــﺬر ﻣــﺘﺮو
وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ﻫﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن در اﯾﻦ ز ﯾﺮﮔﺬر روزاﻧﻪ  ۹۰۰ﺗﺮدد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ.
ﭼﻨــﺪی دﯾﮕﺮ و ﺑـﻪﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﻫﻔﺘـﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸــﺮ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ آﺛــﺎر در ﻣﻌــﺎﺑﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﺷــﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﮔ ﺬا ﺷ ﺘ ﻪ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﮐﺘﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۱

اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﺛﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ روی ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان ﮐﺎرﺗﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻪﻃﻮر
راﯾﮕﺎن ﻫﻢ ﮐﺘﺎب را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﻤﺎن دﻗﺎﯾﻖ اول ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار داﻧﻠﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان ﮐﺎرﺗﻮن  ۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ در ﺳﺎل دارد و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و آﺛﺎری را ﺑﻪ ﻣﻨﺼـﻪ
ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۲۳:۱۸



اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض
 روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﺒﺎس اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞﮔﻞ :ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۱۶روز از ﻣـﺎﺟﺮای ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
واﮐﻨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ اداﻣﻪ دارد.
 ﺗـﺎزهﺗﺮ ﯾﻦ اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ،ﺧﻠﻖ  ۷۲اﺛﺮ ﺟﺪﯾﺪ  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
آﺛـﺎر از روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ )ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ( در ﻗـﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽﺷـﺮ ﯾﻒ
رﺋﯿﺲ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ،ﻣﺠﺘـﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧـﺪوﺳﺖ ،ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﺳــﻨﮕﺮی،
ﻣﺎز ﯾـﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣـﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ،ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺣﻮزهﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ و ﻣﺴﺆوﻻـن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روی دﯾﻮار رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 وی اداﻣــﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ  ۷۲اﺛﺮ ﺑﺨـﻮﺑﯽ در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠـﺎزی ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ﻣـﻮرد
ﺑﺎزدﯾــﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺗﻤـﺎم آﺛـﺎر در ﺳـﺎﯾﺖ ﭘﺮﺑﺎزدﯾــﺪ »اﯾﺮان ﮐـﺎرﺗﻮن« ﺑﺎرﮔــﺬاری ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ در ﻣﻌﺮض دﯾـﺪ ﺑﺴــﯿﺎری از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻋﺒﺎس اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞﮔﻞ :ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۱۶روز از ﻣـﺎﺟﺮای ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
واﮐﻨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ اداﻣﻪ دارد.
ﺗـﺎزهﺗﺮ ﯾﻦ اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ،ﺧﻠﻖ  ۷۲اﺛﺮ ﺟﺪﯾﺪ  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
آﺛﺎر از روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽﺷﺮ ﯾﻒ
رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،ﻣﺠﺘـﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧـﺪوﺳﺖ ،ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﺳـﻨﮕﺮی،
ﻣﺎز ﯾﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣـﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ و ﻣﺴﺆوﻻن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی روی دﯾﻮار رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،دﺑﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« درﺑـﺎره ﻧﻔﺲ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﻪ
»وﻃﻦ اﻣﺮوز« ﮔﻔﺖ :از ﺳـﻮﯾﯽ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮارﺳـﯿﺪن ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﻗﺮار دار ﯾﻢ و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ در ﭘﯽ
ﻣـﺎﺟﺮای ﻗﺘـﻞ وﺣﺸـﯿﺎﻧﻪ ﺟﺮج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ،ﺷـﻬﺮوﻧﺪ ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ
ﺟﻨـﺎﯾﺖ ﺗـﺄﺳﻒﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻌﻄـﻮف ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﻏـﺪﻏﻪﻣﻨـﺪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻢ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ؛ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴـﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت آﺛﺎر در ﺧﻮر
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی ﮔﻔـﺖ :وﻗـﺘﯽ ﻣــﺎ دﯾــﺪﯾﻢ در ﻫﻤـﻪ ﺟــﺎی دﻧﯿــﺎ ﺑـﻪ ﺳــﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﺎﻧﻪ دوﻟـﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﻣﻌـﺘﺮض ﻫﺴــﺘﻨﺪ و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ را ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ روﯾـﺪاد را ﺑﻪ
ﺻـﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« اﻧﺘﺸـﺎر ﺑـﺪﻫﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧـﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧـﺪ در اﺑﺘـﺪا ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻠﯽ در ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿـﻢ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﻫﺴـﺘﯿﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺷﺎره و ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت اﺧﯿﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺗﺎﮐﯿـﺪ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺘـﻦ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺎر ﺟﻬـﺎﻧﯽ »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﻣـﺎ را واداﺷـﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﻋﻨـﻮان اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه اﯾﺠـﺎد
ﮐﻨﯿﻢ ،در اﺑﺘـﺪا ﺑﻨـﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾـﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﻠﯽ در ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »اﻓﻮل آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ« داﺷـﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﻟﻬـﺎم از ﺑﯿﺎﻧـﺎت
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﻪ »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم دادﯾﻢ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن دﺑﯿﺮی روﯾـﺪادﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﻣﻠﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ رﺑﺎ« و »ﺗﺮاﻣﭙﯿﺴﻢ« را ﻋﻬـﺪهدار ﺑﻮده اﺳﺖ،
درﺑــﺎره اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« را ﻫـﻢ ﻣﯽﺗـﻮان اداﻣـﻪ روﻧــﺪ روﯾــﺪادﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺤـﺖ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺘﺶ
داﻧﺴـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در راﺳـﺘﺎی ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی اﺳـﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی روﯾـﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ »ﻣﻠﮑـﻪ ﮐﺸـﺘﯽرﺑـﺎ« و
»ﺗﺮاﻣـﭙﯿﺴﻢ« ﺑﺮﭘــﺎ ﺷــﺪه اﺳـﺖ و ﺳــﻌﯽ ﺷــﺪه در ﻗــﺎﻟﺐ اراﺋـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی ﺻــﺪای
ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ﺑﺮﺳﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﻪ در ﻣـﺪت ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﺑـﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﭘﺎ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻼـ ﺟﻬﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻣﺘﻌـﺪدی از اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪه و ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾـﺎن اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ،ﮐﺘـﺎب آﺛـﺎر ﺣﺎﺿــﺮ در اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﭼﺎپ ﺷﺪه و از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
وی اداﻣـﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ  ۷۲اﺛﺮ ﺑﺨـﻮﺑﯽ در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺎزدﯾـﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺗﻤـﺎم آﺛـﺎر در ﺳـﺎﯾﺖ ﭘﺮﺑﺎزدﯾـﺪ »اﯾﺮان ﮐـﺎرﺗﻮن« ﺑﺎرﮔـﺬاری ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ در ﻣﻌﺮض دﯾـﺪ ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ در اداﻣﻪ درﺑـﺎره اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺳـﺎﯾﺖ »اﯾﺮان ﮐـﺎرﺗﻮن« ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺟﻊ در
ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ دﻧﯿـﺎ از ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾﮋهای در ﻣﯿـﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن و اﻫﺎﻟﯽ ﻫﻨﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺎ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﺧﯿـﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﺣﺮﻓـﻪای ﺟﻬـﺎن ارﺗﺒـﺎط و ﺗﻌﺎﻣـﻞ دار ﯾـﻢ ﺑﻪ ﻃـﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ اﯾﻦ
ﺳـﺎﯾﺖ ،اﻃﻼﻋـﺎت  ۵ﻫﺰار ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﺟﻬــﺎﻧﯽ را ﺛﺒـﺖ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴــﺄﻟﻪ در ﺑﺮﭘــﺎﯾﯽ روﯾــﺪادﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﻤﮏﺣﺎل ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻣﻄﺮح ﺧـﺎرﺟﯽ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺑـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎت
اﺧﯿﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـــﺎ اﺷـــﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔــﺖ :ﺑــﻪ ﻫﺮ ﺣـــﺎل ﻫﻨﺮﻣﻨـــﺪان ﻫﻨﺮﻫـــﺎی ﺗﺠﺴـــﻤﯽ ﺑـــﺎ ﺧﻠــﻖ آﺛﺎرﺷــﺎن واﮐﻨﺶ ﺟـــﺪی و
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﻗـﺪام ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ »ﺑﻬﺎر آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤـﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻃﻼـع دار ﯾـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽﻫـﺎ ﺳـﺎلﻫـﺎﺳﺖ دم از ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽزﻧﻨـﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و در ﻋﻤﻞ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﻬـﺎ ﺣﺘﯽ در اوﺿـﺎع ﮐﺮوﻧـﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد را رﻫـﺎ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در
اﯾـﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۷۰درﺻـﺪ از ﺟـﺎنﺑﺎﺧﺘﮕـﺎن ﺳــﯿﺎهﭘـﻮﺳﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳــﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در ﺣـﻮزه ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷــﻬﺮوﻧﺪان اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر
اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑ ﻪ ﺧ ﻮ د ا ﺧﺘ ﺼﺎ ص ﻣ ﯽ د ﻫﻨ ﺪ.
ا ﯾ ﻦ ﻧ ﺸ ﺎ ن د ﻫ ﻨ ﺪ ه ﻇ ﻠ ﻤ ﯽ ا ﺳ ﺖ ﮐ ﻪ د ر ﺣ ﻖ آﻧ ﻬ ﺎ ر وا دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .
ﺑـﺎ ﺟﻨـﺎﯾﺖ اﺧﯿﺮ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﯾـﮏ زﺧﻢ ﮐﻬﻨﻪ در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺳـﺮ ﺑـﺎز ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺳـﯿﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۳

ﮐﺸـﻮر ﺷـﺪ ﮐـﻪ در اداﻣـﻪ واﮐﻨﺶﻫـﺎی ﻋﺼـﺒﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺆوﻻـﻧﻪ ﺗﺮاﻣـﭗ و ﺳﯿﺎﺳـﺘﻤﺪاران آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﺸـﻢ ﻣﻌﺘﺮﺿـﺎن
اﻓ ﺰود.
اوج واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﺗﻮﺋﯿﺖ ﻣﻌﺮوف ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰش ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧﺎﮔﻮار رخ داده در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﺮج ﻓﻠﻮﯾـﺪ،
ﯾﮏ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ درﺑـﺎره ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ رخ داده ﺑﻮد اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ آﻧﭽﻨﺎن
ﮐـﻪ ﺑﺎﯾــﺪ در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻧﺸــﺪه ﺑـﻮد و از ﺑﺎزﺗـﺎب رﺳـﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠـﺦ ﻗﺘﻞ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼـم اﯾﻦ اﻋـﺘﺮاض از ﺳـﻮی ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬـﺎن ﺑﻮد و ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ زﺑـﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋـﺘﺮاض
زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.

۲۰
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۶:۵۰



واﮐﻨﺶ ﺗﺠﺴﻤﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﯿﺎﻫﺎن آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
 روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺷـــﺠﺎﻋﯽ ﺗﺼـــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ آﻣـــﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـــﺎ در اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر ﻧﺸـــﺎن ﻣﯽدﻫـــﺪ  ۷۰درﺻــﺪ از ﺟــﺎنﺑﺎﺧﺘﮕـﺎن
ﺳﯿـﺎهﭘﻮﺳــﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
 ﻣﺴـﺆول واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﻔـﺖ :ﺗـﺎﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸـﻮر در اﯾـﻦ روﯾـﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ و
ﺑﯿﺶ از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺷـﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﯿﺪﻣﺴـــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ﮔﻔــﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐــﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗــﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸــﻢ« ﺑــﺎ ﻧﻤــﺎﯾﺶ آﺛــﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »وﻃﻦ اﻣﺮوز« ،ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،ﻣﺴـﺆول واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ در
ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﺮج ﻓﻠﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﻮد ،ﭘﻮﯾﺸﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤـﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـــﺎﻋﯽ ﺗﺼـــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ آﻣـــﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـــﺎ در اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر ﻧﺸـــﺎن ﻣﯽدﻫـــﺪ  ۷۰درﺻــﺪ از ﺟــﺎنﺑﺎﺧﺘﮕــﺎن
ﺳﯿـﺎهﭘﻮﺳـﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺆول واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در اﯾﻦﺑـﺎره اﺷـﺎره و اﺑﺮاز ﮐﺮد:
واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـــﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـــﺎ درﺑـــﺎره ﻗﺘـــﻞ ﺟﺮج ﻓﻠﻮﯾـــﺪ ﺣﺮﮐـــﺖ ﺧﺼـــﻤﺎﻧﻪای ﺑـــﻮد ﮐــﻪ ﺧﺸــﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑـــﺎ ﺑـــﻮﯾﮋه

ﺳﯿـﺎهﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑـﺎناﻧـﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣـﻪ داد :ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺟـﺪی اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ واﮐﻨﺸـﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی درﺑـﺎره از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﯿﺪن دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ آن
ﺷﻬﺮوﻧــﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،ﻃﺒـﻖ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷــﺪه ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺆول واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﻔـﺖ :ﺗـﺎﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸـﻮر در اﯾـﻦ روﯾـﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ و
ﺑﯿﺶ از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺑﯿﺮی ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﺗﺮاﻣﭙﯿﺴﻢ« و »آﺳﻮده ﺑﺎش ،ﻣﻦ ﻣﻠﮑﻪام«
را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۳:۰۲

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر  -ﻗﺪس
آﻧ ﻼ ﯾ ﻦ | ﭘﺎ ﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی  -ﺗ ﺤﻠ ﯿﻠ ﯽ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻗـﺪس آﻧﻼـﯾﻦ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﺳــﻼﻣﯽ ،ﺳـﯿﺪ ﻣﻬـﺪی ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ
ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧـﺎﮔﻮار در
آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ،ﯾـﮏ ﭘـﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم »ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣــﻮرد در ﮐﺸــﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.

وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ آن
ﺷﻬﺮوﻧـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛــﺎر ارﺳــﺎل ﺷــﺪه ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۵:۳۶

ﻣﺆﻣﻨﯽﺷﺮ ﯾﻒ :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ /ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ :آﺛﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد  -ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ | ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺒ ﺮ ی  -ﺗ ﺤﻠﯿﻠ ﯽ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﻫﻤﺰﻣـﺎن در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔـﺬر ﻣﯿـﺪان وﻟﯿﻌﺼـﺮ)ﻋـﺞ( ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر  ۷۲اﺛﺮ از  ۲۷ﮐﺸﻮر
ﺟ ﻬﺎ ن د ر ﮔﺎﻟ ﺮ ی اﺑ ﻮاﻟ ﻔ ﻀ ﻞ ﻋﺎﻟ ﯽ ﮔ ﺸﺎ ﯾ ﺶ ﯾﺎ ﻓ ﺖ .

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻗــﺪس آﻧﻼـﯾﻦ ،آﯾﯿـﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﭘـﻮﯾﺶ ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ۲۱
ﺧﺮدادﻣـﺎه در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽﺷـﺮ ﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﻣــﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫــﺎی ﺗﺠﺴـــﻤﯽ ،ﻣﺠﯿــﺪ ﺳﺮﺳـــﻨﮕﯽ ﻧﻮﯾﺴـــﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸـــﮕﺮ ،ﻣﺎز ﯾــﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ و ﻣﺠﺘــﺒﯽ
رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ  ۴۵ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ و از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺿﺪﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾـﻦ روﯾــﺪاد ،ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪاﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫــﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﻠﮋ ﯾـﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،آﻟﻤـﺎن ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،اﻧــﺪوﻧﺰی ،ﻣﮑﺰ ﯾـﮏ ،آرژاﻧـﺘﯿﻦ،
ﺑﺮز ﯾﻞ ،ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ و  ۱۶ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان وﺟـﺪان ﺑﯿﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﺤﺴـﻦ ﻣـﺆﻣﻨﯽﺷـﺮ ﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻓﺸﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﺳﮏ دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه زده
ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺸﺎ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،دﯾـﺪه ﻧﺸـﺪن ﻓﺮ ﯾـﺎد و آﺛـﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﻣـﭙﺮاﻃﻮری ﺧـﺒﺮی ﻣﻮﺟـﻮد در آن ﮐﺸـﻮر
داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل از دﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﻣﺆﻣﻨﯽﺷﺮ ﯾﻒ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ
ﻣ ﺴﺎﺋ ﻞ ﭼ ﺸ ﻢ ﭘ ﻮ ﺷ ﯽ ﻧ ﻤ ﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ.
وی ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌـﺪاد آﺛـﺎر را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺿـﯿﻖوﻗﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه  ۷۲اﺛﺮ ﺗﻨﻬﺎ در  ۳روز در ﯾﺎﻓﺖ
ﺷـﺪ و اﮔﺮ زﻣـﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮی در دﺳﺖ ﺑﻮد ،ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ و ﻫﻤـﺪردی ﺑـﺎ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎی ﻣﻈﻠﻮم ﺷـﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮگ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾــﺪ آﺗﺶ ز ﯾﺮ ﺧــﺎﮐﺴﺘﺮ را روﺷـﻦ ﮐﺮد ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ در

ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔـﺖ :ﻋﻨـﻮان اﯾـﻦ ﭘـﻮﯾﺶ ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﺷـﺪه و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻣﺮگ ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ آﺗﺶ ز ﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را روﺷﻦ ﮐﺮد و ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮد ادﻋﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در ﻋﻤﻞ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ.
وی ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :آﺛـﺎر در ﻏـﺎﻟﺐ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﮐﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ دارد ،ﺧﻠﻖ ﺷﺪ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ از اﻧﺘﺸـﺎر ﮐﺘـﺎب اﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ آﺛـﺎر در ﻫﻔﺘﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و در ﻣﺮﮐﺰ  ۳۰اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ادﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،زﺑﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﺗﺠﺴـﻤﯽ را ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در ﺟﺮ ﯾﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ از زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زاﻧﻮ و ﻓﺸﺎر و زور و اﺳﻠﺤﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺪارد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ از زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
رﺣﻤﺎﻧــﺪوﺳﺖ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی را ﮐـﺎری ﺑﺰرگ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار در ﺳــﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ داﻧﺴـﺖ و ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع دارد.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ادﺑﯿـﺎت و ﻫﻨﺮ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋـﺎﻟﻢ ﻃﻨﺰ راه ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﺎ ذوق و ﺳـﻠﯿﻘﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼـﯽ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ
دارد و ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ادﺑﯽ اﺳﺖ.
اﯾــﻦ ﭘــﻮﯾﺶ ﻧﺸــﺎندﻫﻨــﺪه وﺣــﺪت ﻓﮑﺮی و ﻋــﺎﻃﻔﯽ اﺳــﺖ ﻣﺠﯿــﺪ ﺳﺮﺳـــﻨﮕﯽ ﻧﻮﯾﺴـــﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮ ﭘﺲ از ﺑــﺎزدﯾﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،ﺗﻨـﻮع و ﺗﮑـﺜﺮ آﺛـﺎر ﻣﻮﺟـﻮد را ﺗﮑـﺎندﻫﻨـﺪه و ارزﺷـﻤﻨﺪ داﻧﺴـﺖ و ﮔﻔﺖ :آﺛـﺎری از ﭼﻬـﺎرﺳﻮی ﺟﻬـﺎن در اﯾﻨﺠﺎ
ﺣﻀﻮر دارد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﻮﻋﯽ وﺣﺪت ﻓﮑﺮی و ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ.
وی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠـﺎزی و ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ارزش ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ ،ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﻌﺮض و ﺗﺨﻔﯿـﻒ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭘـﻮﯾﺶ »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘـﺎ ﺷـﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه )ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ( اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /
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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ/اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ از ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دارد  -ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ | ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺒ ﺮ ی  -ﺗ ﺤﻠﯿﻠ ﯽ
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 ۳۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و دﻧﯿﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﺗﻮﻗﻊ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﮔﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ورود ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷـﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از ﻓﻀﺎی
ﺑ ﯿ ﺮ و ن ﺑ ﻪ ﻣﺎ دا د ه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د .

ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗـــﺪس آﻧﻼــﯾﻦ ،ﺳﯿﺪﻣﺴـــﻌﻮد ﺷـــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨـــﺪ ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ و ﻣــﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ
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ﻫﻨﺮﻫــﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی درﺑــﺎره ﺗــﺎزهﺗﺮ ﯾــﻦ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ اﯾــﻦ ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪ ﮐـﻪ در ﻗــﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨــﻮان
»ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و ﻗﺘﻞ ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﺲ
از اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻃﯽ ﻫﻤـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ در ﺳــﻄﺢ دﻧﯿـﺎ رخ داده ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫـﻢ ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ
وا ﮐ ﻨ ﺶ ﻧ ﺸ ﺎ ن دا د ه ا ﺳ ﺖ .
 ۳۵ﺳـﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﮐـﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و دﻧﯿـﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻣـﺎ را ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣـﺘﯽ از ﻣﺎ
ﻣﻄـﺎﻟﺒﻪ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﻫﺮ اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽاﻓﺘـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﺗﺮروﯾﺴـﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،ﻣـﺎﺟﺮای آﯾﻼـن ﮐـﻮدک ﺳـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ
ﮐﺮدی ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﯾﻮﻧﺎن ﭘﯿـﺪا ﺷـﺪ و  ...ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﻣﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﻀﺎﯾـﺎ ﮐـﺎری ﮐﻨــﺪ؟ وی در اداﻣــﻪ اﻓﺰود :اﻟﺒﺘــﻪ ﻣــﺎ ﻫــﻢ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ دﻏــﺪﻏﻪ دار ﯾـﻢ ،ﺿــﻤﻦ اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﯾﻦ
و ا ﮐ ﻨ ﺶ ﻫــ ﺎ ﺗ ﺒــ ﺪ ﯾ ﻞ ﺑـ ﻪ ﯾــ ﮏ ﻣ ﻄـ ﺎ ﻟ ﺒ ﻪ و ﺗ ﻮ ﻗـ ﻊ د ر ﺳــ ﻄ ﺢ ﺟ ﻬـ ﺎ ﻧ ﯽ ﺷــ ﺪ ه ا ﺳـ ﺖ و د ر ﻧ ﻬـ ﺎ ﯾ ﺖ ﯾـ ﮏ ﺗ ﻌ ﺎ ﻣـ ﻞ ﺧـ ﻮ ﺑ ﯽ ﻣ ﯿـ ﺎ ن ﻣـ ﺎ و
ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺳﺮﺷــﻨﺎس دﻧﯿـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه و در ﻫﺮ اﺗﻔـﺎﻗﯽ اﮔﺮ ﺧﻮدﻣـﺎن ﻫـﻢ ورود ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷــﯿﻢ اﯾـﻦ ﻣﻄـﺎﻟﺒﻪ از ﻓﻀـﺎی
ﺑ ﯿ ﺮ و ن ﺑ ﻪ ﻣ ﺎ دا د ه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د و ا ﯾ ﻦ ا ﺗ ﻔ ﺎ ق ﻣ ﯽا ﻓ ﺘ ﺪ .
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :رﺧـﺪاد اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﻠﺦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﺪه و
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او  ۹دﻗﯿﻘﻪ ز ﯾﺮ ﭘـﺎی ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺖ و ﭘـﺎ ﻣﯽزده و ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻫ ﻢ ﺑﺎ ﻗ ﺴﺎو ت ﮐﺎ ﻣ ﻞ ﮐ ﺸﺘ ﻪ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د.

ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی دﻗﯿﻘـﺎ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑـﺎت اﺷـﺎره ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﭘﻠﯿﺴـﯽ ﺑـﺎ ﺧﻮﻧﺴـﺮدی ﺗﻤـﺎم زاﻧﻮﯾﺶ را روی ﮔﺮدن ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﯽ ﻧﮕﻪ دارد و ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﺗﺎ اون ﺟﺎن دﻫﺪ.
ﻣﺮد ﺳــﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ اﻟﺘﻤـﺎس و اﺳــﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ اﻣـﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮﻧﺴــﺮد ﻧﺸﺴــﺘﻪ و دﯾﮕﺮان ﺗﻤﺎﺷـﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﺟﻤﻼت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ آن را ﻋﯿﻨﺎ ً آوردهاﯾﻢ.

وی اداﻣــﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺣﻀــﺮت آﻗــﺎ دﻗﯿﻘــﺎ ً ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷــﻌﺎر ﻣﺮدم ﻫـﻢ دﻗـﺖ داﺷــﺘﻪاﻧــﺪ ﮐـﻪ »ﻣــﺎ ﻧﻤﯽﺗــﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺲ

ﺑ ﮑ ﺸﯿ ﻢ «.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و اﻧﺘﻈﺎری ﮐﻪ از ﻣﺎ وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻫﻤﻮاره در ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺣﺮﮐﺖ و واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ دار ﯾﻢ
ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﯾـــﮏ ﻋﺎﻣـــﻞ ﻣﻬــﻢ ﻫــﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـــﺬار اﺳــﺖ و آن ﻫــﻢ وﯾﮋﮔﯽﻫـــﺎی ﻫﻨﺮ در ﺣـــﻮزه ﮐـــﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـــﺎﺗﻮر و

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮدن زﺑﺎن آن اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ً ﺑﺎ آن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ

اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﻣﺘـﺬﮐﺮ ﺷـﺪ :اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﮐـﺎر اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ و اﻋﻼـم ﻓﺮاﺧـﻮان ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ
ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻄﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﻣـﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ اﮔﺮ ﻓﺮاﺧـﻮان ﺑـﺪﻫﯿﻢ ﺑـﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺴـﯿﺎری ز ﯾـﺎدی اﺛﺮ ﻣـﻮاﺟﻪ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺷـﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ
»ﮐﺮوﻧـﺎ را ﺷـﮑﺴﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ« را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد در آن ﺳـﻄﺢ ﺷـﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸـﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ داد و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺮای ﻣـﺎ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را
ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﺳـﻔﺎرش اﻧﺠـﺎم دادﯾﻢ و از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻣﻄﺮح و ﺧﻮب دﻧﯿـﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺛﺮ ﯾﺎ آﺛﺎری را
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳـﺨﻨﺎن ﺧـﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺷﺎﻣـﻞ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ از ۲۷
ﮐ ﺸ ﻮ ر دﻧ ﯿﺎ ﺳ ﺖ .
آﻣﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺪﻓﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ آﻣﺎده
ﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ راﯾﺰﻧﯽﻫـﺎﯾﯽ ﻫـﻢ اﻧﺠـﺎم دادﯾـﻢ ﮐـﻪ اﯾﻦ آﺛـﺎر ﻓﻘـﻂ در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﻬﺮان ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻧﺸـﻮد و ﻫﻤﺰﻣـﺎن در
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۸

ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺴـﻨﺪه ﻧﮑﺮدﯾﻢ و دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺮدﻣﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای
از آﻧﻬـﺎ در ز ﯾﺮﮔـﺬر ﻣﯿـﺪان وﻟﯿﻌﺼـﺮ ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ درﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ و در آن ﻣﺤـﺪوده روزاﻧﻪ رﻗﻤﯽ ﻣﻌـﺎدل  ۵۰۰ﺗﺎ  ۹۰۰ﻫﺰار
ﻋﺎﺑ ﺮ ﭘ ﯿﺎ د ه ﮔ ﺬ ر ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺮوز اﯾﻦ آﺛﺎر در آن ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی درﺑـﺎره آﺛـﺎر ﺣﺎﺿـﺮ در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه و ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد :ﺑﯿﺸـﺘﺮ آﺛـﺎر از ﮐﺸـﻮر ﺧﻮدﻣـﺎن ﺑـﻮده
ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮ ﯾﻘﺎی ﻣﺮاﮐﺶ را دار ﯾﻢ و از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮر ﯾﻪ و ﻣﺼﺮ اﺛﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮز ﯾﻞ ،ﻣﮑﺰ ﯾﮏ و ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرژاﻧﺘﯿﻦ و وﻧﺰوﺋﻼ ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻧﮕﯿﺰه وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از اروﭘﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ را از ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن ﻣﯿﺸﻞ رﻧﻮ اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﯾﻮﻧـﺎن ﻧﯿﺰ دو ﻧﻔﺮ از ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﮐﻮﻧﺘﻮر ﯾﺲ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ اروﭘﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روﻣــﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،اﻧــﺪوﻧﺰی و  ...از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫــﺎی ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨــﺪه ﻫﺴــﺘﻨﺪ و در واﻗـﻊ ﻣــﺎ از ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦﻫـﺎی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﺛﺮ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﻢ از اﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﺑﺮز ﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ۴اﺛﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﯾـﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ر ﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد و ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در رﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ آﻣﺎر ﮐﺮوﻧﺎ
ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ده آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ  ۷ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼـ ﺳـﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ
ﮐﻠ ﻤ ﻪ ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﺿﺪﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴـﯿﺎر ز ﯾﺎد اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﺎر
ﻣﻈﻠــﻮﻣﯿﻦ ﺑــﻮده و در ﺑﺴـــﯿﺎری از وﻗــﺎﯾﻊ ﯾﻤــﻦ ،ﺳــﻮر ﯾﻪ و ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ اﯾــﻦ ﻣﺒــﺎﺣﺚ را ﺟــﺪی دﻧﺒــﺎل ﮐﺮدﯾــﻢ و در ﮐﻨــﺎر
ﻣﻬــﺎﺟﺮ ﯾﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑــﺎ ﻣﻈﻠـﻮﻣﯿﺖ ﮐﺸــﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧــﺪ ،ﺑـﻮدﯾﻢ؛ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در اﯾـﻦ اﺗﻔــﺎق ﮐﻨــﺎر ﺳﯿﺎﻫﻮﭘﻮﺳــﺘﺎن ﻫﺴـﺘﯿﻢ و در
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺣﺮفﻫﺎی ز ﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
دارﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﻓﺎﯾـﻞ ﭘﯽ دی اف اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﻧﯿﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و آن را در ﺳﺎﯾﺖ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿـﻢ و اﯾـﻦ ﻓﺎﯾـﻞﻫـﺎ از ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ در اﻋﺘﺮاﺿـﺎت ﺧـﻮد از آن
ا ﺳﺘ ﻔﺎ د ه ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿـ ﻦ ﮐ ﺘـ ﺎ ب ا ﯾ ﻦ ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸـ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﯿ ﺰ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸـ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷـ ﻮ د و ﻫـ ﺪ ف ا ﺻـ ﻠ ﯽ ا ز ا ﻧ ﺘ ﺸـ ﺎ ر ﮐ ﺘـ ﺎ ب ا ﯾ ﻦ ا ﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﺘـ ﻮ ا ﻧ ﯿ ﻢ ﯾـ ﮏ ﮐ ﺘـ ﺎ ب
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴـﺨﻪ ﭼـﺎﭘﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺧـﺎرﺟﯽ ارﺳـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ آن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ و ﻻـﺗﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن اراﺋﻪ آن از ﻃﺮ ﯾـﻖ وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم
راﯾﺰﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان دﯾـﺪه
ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﯾـﺎن درﺑـﺎره ﭘﯿﺸـﺮو ﺑﻮدن ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ در اﻧﻌﮑـﺎس اﺗﻔﺎﻗـﺎت روز در ﺳـﻄﺢ دﻧﯿﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﻪﺗﺎز رواﯾﺖ ﺣﻮادث ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻨﺮی زﻣﺎنﺑﺮ و ﺑﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ز ﯾﺎد
اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﮐﻢ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ و ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻـﺳﺖ و ﭘﻮﺳـﺘﺮ و ﻋﮑﺲ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ اﻣﺎ
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۹

ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳـﺪ و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
اﺛﺮش را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺻـﺮ ﯾﺢ و رﺳﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷـﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤـﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔـﺎﻟﺮیﻫـﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر
 روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎر /

۰

۰
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ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼــب اﺳــﻼﻣﯽ در ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘــﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌــﺪ از اﺗﻔــﺎق ﺗﻠــﺦ و ﻧــﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای
ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﯾـﮏ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺮای اﻋـﺘﺮاض
ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣــﻮرد در ﮐﺸــﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾــﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼــﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﺧﺼﻮﺻـﺎ ً ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ آن
ﺷﻬﺮوﻧـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛــﺎر ارﺳــﺎل ﺷــﺪه ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۱۰

۲۰
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز

۱۶:۵۴

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿــﺪ ﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،ﻣﺴــﺌﻮل واﺣــﺪ ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼــب اﺳــﻼﻣﯽ در ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘــﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه اﻇﻬـﺎرﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از ان اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ
ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ﻫـﻢ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﺷـﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣـﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤـﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺧﺼﻮص از ﻫﻤﭙﺎﺷﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آن
ﺷﻬﺮوﻧـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛــﺎر ارﺳــﺎل ﺷــﺪه ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

رواﯾﺖ  ۴۵ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺷﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
 روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ /

۰

۰

 ۶ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :داﻧﺎ

۲۲:۴۵



ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه
ﻫﻨ ﺮ ی ا ﻓﺘﺘﺎ ح ﺷ ﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮔﻔـﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐــﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗــﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ
ﺑﮑﺸﻢ« ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی اﺳﺖ و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروزی دوﺳﺘﺎن در ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ۷۲ ،اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳﺖ و اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ و اﻋـﺘﺮاض ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

۲۲
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

۰۷:۴۳

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑـﻪ دﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ و ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از ۴۵
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺼﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
در اﯾﻦ روﯾﺪاد  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﻣﻮﺟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 /ﻣﻬﺮ

۲۳
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۷:۴۳



»ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺎرﺗﻮن+داﻧﻠﻮد ﮐﺘﺎب | ﺷﻬﺮآراﻧﯿﻮز
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮآرا /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ «ﺑـﻪ دﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ و ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ وﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه درﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻬﺮآراﻧﯿﻮز ،در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ « ،ﮐﺘـﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷـﺮ ﯾﻒ و ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ
ﭘﺎﮐﺪل دو ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﻬﺪی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۲:۲۳



ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه
ﻫﻨ ﺮ ی
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓـﺎرس ﺳــﯿﺪﻣﻬﺪی ﺷــﺠﺎﻋﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ
ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧـﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ
ﭘﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ﻫـﻢ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﺷـﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣـﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤـﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﯿﺎه

ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
آن ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۸:۴۵



رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس

رﺋﯿﺲ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﮔﻔـﺖ :ﻧﺮﻣﻨـﺪان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺟـﺪان ﺑﯿـﺪار ﺟـﺎﻣﻌﻪ از
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓـﺎرس ،آﯾﯿﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭘﻮﯾﺶ ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ۲۱
ﺧﺮدادﻣـﺎه در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽﺷـﺮ ﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﻣــﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫــﺎی ﺗﺠﺴـــﻤﯽ ،ﻣﺠﯿــﺪ ﺳﺮﺳـــﻨﮕﯽ ﻧﻮﯾﺴـــﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸـــﮕﺮ ،ﻣﺎز ﯾــﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ و ﻣﺠﺘــﺒﯽ
رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ  ۴۵ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ و از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺿﺪﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾـﻦ روﯾــﺪاد ،ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪاﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫــﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﻠﮋ ﯾـﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،آﻟﻤـﺎن ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،اﻧــﺪوﻧﺰی ،ﻣﮑﺰ ﯾـﮏ ،آرژاﻧـﺘﯿﻦ،
ﺑﺮز ﯾﻞ ،ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ و  ۱۶ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان وﺟـﺪان ﺑﯿـﺪار ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣـﺆﻣﻨﯽﺷـﺮ ﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻓﺸﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﺳﮏ دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه زده
ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺸﺎ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،دﯾـﺪه ﻧﺸـﺪن ﻓﺮ ﯾـﺎد و آﺛـﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﻣـﭙﺮاﻃﻮری ﺧـﺒﺮی ﻣﻮﺟـﻮد در آن ﮐﺸـﻮر
داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل از دﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﻣﺆﻣﻨﯽﺷﺮ ﯾﻒ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۱۳

ﻣ ﺴﺎﺋ ﻞ ﭼ ﺸ ﻢ ﭘ ﻮ ﺷ ﯽ ﻧ ﻤ ﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ.
وی ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌـﺪاد آﺛـﺎر را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺿـﯿﻖوﻗﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه  ۷۲اﺛﺮ ﺗﻨﻬﺎ در  ۳روز در ﯾﺎﻓﺖ
ﺷـﺪ و اﮔﺮ زﻣـﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮی در دﺳﺖ ﺑﻮد ،ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ و ﻫﻤـﺪردی ﺑـﺎ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎی ﻣﻈﻠﻮم ﺷـﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮگ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾــﺪ آﺗﺶ ز ﯾﺮ ﺧــﺎﮐﺴﺘﺮ را روﺷـﻦ ﮐﺮدﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﻣــﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ در
ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔـﺖ :ﻋﻨـﻮان اﯾـﻦ ﭘـﻮﯾﺶ ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﺷـﺪه و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻣﺮگ ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ آﺗﺶ ز ﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را روﺷﻦ ﮐﺮد و ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮد ادﻋﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در ﻋﻤﻞ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ.
وی ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :آﺛـﺎر در ﻏـﺎﻟﺐ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﮐﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ دارد ،ﺧﻠﻖ ﺷﺪ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ از اﻧﺘﺸـﺎر ﮐﺘـﺎب اﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﺛـﺎر اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ آﺛـﺎر در ﻫﻔﺘﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و در ﻣﺮﮐﺰ  ۳۰اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
زﺑـﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ادﺑﯽ اﺳـﺘﻤﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧـﺪوﺳﺖ ،در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،زﺑﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﺗﺠﺴـﻤﯽ را ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در ﺟﺮ ﯾﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ از زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زاﻧﻮ و ﻓﺸﺎر و زور و اﺳﻠﺤﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺪارد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ از زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
رﺣﻤﺎﻧــﺪوﺳﺖ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی را ﮐـﺎری ﺑﺰرگ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار در ﺳــﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ داﻧﺴـﺖ و ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع دارد.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ادﺑﯿـﺎت و ﻫﻨﺮ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋـﺎﻟﻢ ﻃﻨﺰ راه ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﺎ ذوق و ﺳـﻠﯿﻘﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼـﯽ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ
دارد و ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ادﺑﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺣﺪت ﻓﮑﺮی و ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳـﺘﻤﺠﯿﺪ ﺳﺮﺳـﻨﮕﯽ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه،
ﺗﻨﻮع و ﺗﮑﺜﺮ آﺛـﺎر ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﮑـﺎندﻫﻨـﺪه و ارزﺷـﻤﻨﺪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :آﺛـﺎری از ﭼﻬﺎرﺳﻮی ﺟﻬﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارد و
اﯾ ﻦ ﻧ ﺸﺎ ن د ﻫﻨ ﺪ ه ﻧ ﻮ ﻋ ﯽ و ﺣ ﺪ ت ﻓ ﮑ ﺮ ی و ﻋﺎ ﻃ ﻔ ﯽ ا ﺳ ﺖ.
وی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠـﺎزی و ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ارزش ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ ،ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﻌﺮض و ﺗﺨﻔﯿـﻒ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ.
ﭘـﻮﯾﺶ »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﮐﻪ از ﺳـﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘـﺎ ﺷـﺪه اﺳﺖ؛ ﺗـﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﯿﺮﻣـﺎه
)ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ( اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /
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ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
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۱۴

ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از
 ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آﻣــﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۷۰درﺻــﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕـﺎن
ﺳﯿـﺎهﭘﻮﺳﺖاﻧـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
 ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺷـﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴـﻨﯿﻢ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ،
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺦ و
ﻧﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﭘﻮﯾﺸﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗــﺎﺗﯽ ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣــﻮرد در ﮐﺸــﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑــﻮد اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آﻣــﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۷۰درﺻــﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕـﺎن
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖاﻧـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘــﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾــﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼــﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﺧﺼﻮﺻـﺎ ً ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎناﻧـﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣـﻪ داد :ﺑـﻪﻋﻨـﻮان اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺟـﺪی اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ واﮐﻨﺸـﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
آن ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۱۵

۲۲
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۲:۲۶



اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ا ﮐ ﻮﻧ ﯿ ﻮ ز

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی ﻋـﺎﻟﯽ
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑـــﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـــﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷـــﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕـــﺎران ﭘﻮﯾـــﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه ﮐـــﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـــﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـــﻢ« ﺑــﻪ دﺑﯿﺮی
ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ؛  ۲۱ﺧﺮدادﻣــﺎه ﺑــﺎﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻣـــﺪﯾﺮان ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨـــﺪان
ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﮐﺘﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷﺮ ﯾﻒ و ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺴﻨﯿﻢ از اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮی را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ :اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۲۲
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۶:۴۹



ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﺳﺖ
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« در ﭘﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت رﻫﺒﺮی و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺧﺮدادﻣﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎران ﺟـﻮان ،اﯾـﻦ روزﻫــﺎ ﻫﻤـﻪ ﺟــﺎ ﺳــﺨﻦ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی اﺳـﺖ؛
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮوز و دﯾﺮوز ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ آزادی و زﻧﺪﮔﯽ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ ،ﺻﺤﺒﺖ از ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺮدی ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ در  ۲۵ﻣﻪ  ۲۰۲۰ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دادن اﺳـﮑﻨﺎس ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻐﺎزهای در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ در
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﺠﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ و رﻓﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ را ﺗﮑﺎن داد.
ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ اﺗﻔـﺎق ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﺷـﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ در ﺷـﻬﺮﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ واﺷـﻨﮕﺘﻦ ،ﻧﯿﻮﯾـﻮرک و  ...ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪام ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻔﺮت و اﻧﺰﺟﺎر ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺒﯿﺢ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﻧﮑﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ،ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪن ﺟـﻮرج ﻓﻠـﻮﯾﺪ

واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ و دوﻟﺘﻤﺮدان آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ.
در ﮐﻨـﺎر ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸـﻮرﻫـﺎ ،ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان و ﭼﻬﺮهﻫـﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﻬـﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧـﻮﺑﻪ ﺧﻮد واﮐﻨﺶﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻣﺎ واﺗﺴﻮن« ﺑﺎز ﯾﮕﺮ ﻓﯿﻠﻢ »ﻫﺮی ﭘﺎﺗﺮ« ،ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﭘﺴﺘﯽ در اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
و ﺣ ﺸ ﯿﺎﻧ ﻪ ﻋ ﮑ ﺲ اﻟ ﻌ ﻤ ﻞ ﻧ ﺸﺎ ن ﻣ ﯽ د ﻫ ﺪ .
در ﮐﻨﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﺑﺴـﯿﺎری ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻨﺪ و در ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
وا ﮐ ﻨ ﺶ ﻧ ﺸ ﺎ ن دا دﻧ ﺪ .
ﻫﻮﻟﻮ ،آﻣﺎزون ،اچ ﺑﯽ او ،اﺳﺘﺎرز و ...ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓ »زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﻫﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ زﺑـﺎﻧﯽ اﻋـﺘﺮاض ﺧـﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﻧﺸـﺎن داده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه »ﻧ ﻤ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ « ﺑ ﻪ ﺧ ﻮﺑ ﯽ ﺑ ﯿ ﺎﻧ ﮕ ﺮ ا ﯾ ﻦ ﻣ ﻮ ﺿ ﻮ ع ا ﺳ ﺖ .
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ آﺛﺎر  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ از ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬـﺎن ﮐـﺎر ﺧـﻮد را در  ۲۱ﺧﺮداد ﻣــﺎه در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﻬﺮان آﻏــﺎز ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺣـﺪود  ۷۲اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻠﮋ ﯾـﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،آﻟﻤـﺎن ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،اﻧـﺪوﻧﺰی،
ﻣﮑﺰ ﯾﮏ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺑﺮز ﯾﻞ ،ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ و  ۱۶ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺳــﯿﺪ ﻣﻬـﺪی ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ،اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه در ﭘﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸـﺎت رﻫـﺒﺮی و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪه و ﺗـﺎ روزﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﺧﺮداد ﻣـﺎه در ﻧﮕﺎرﺧـﺎﻧﻪ
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﻬﺮان در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ ،ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۲:۲۱



ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﻮﯾﺶ ﮐﺎرﺗﻮن"ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ"
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﻮﯾﺶ ﮐﺎرﺗﻮن

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ۷۲ ،اﺛﺮ از ۴۵
ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻟﮋ ﯾﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻧـﺪوﻧﺰی ،ﻣﮑﺰ ﯾﮏ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺑﺮز ﯾﻞ ،ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﻣﺼـﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ و
 ۱۶ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ۷۲ ،اﺛﺮ از ۴۵
ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻟﮋ ﯾﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻧـﺪوﻧﺰی ،ﻣﮑﺰ ﯾﮏ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺑﺮز ﯾﻞ ،ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﻣﺼـﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ
و  ۱۶ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿـﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻫﺪف از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ را ﮐﺸـﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ ،ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺗﻮﺳــﻂ ﯾـﮏ اﻓﺴــﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺷــﻬﺮ ﻣﯿﻨﯿـﺎﭘﻮﻟﯿﺲ داﻧﺴـﺖ و اﻓﺰود :ﻋﻨـﻮان اﯾـﻦ ﭘـﻮﯾﺶ از ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۱۷

ﮐ ﺪ و ﯾ ﺪ ﯾ ﻮ داﻧ ﻠ ﻮ د ﻓ ﯿ ﻠ ﻢ ا ﺻ ﻠ ﯽ

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۲:۴۷



ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﻮﯾﺶ ﮐﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭘـﻮﯾﺶ ﮐـﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻫﻤﺰﻣـﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔـﺬر ﻣﯿـﺪان وﻟﯿﻌﺼـﺮ)ﻋـﺞ( ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻫﺪف از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ را ﮐﺸـﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ ،ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺗﻮﺳــﻂ ﯾــﮏ اﻓﺴــﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺷــﻬﺮ ﻣﯿﻨﯿــﺎﭘﻮﻟﯿﺲ داﻧﺴـﺖ و اﻓﺰود :ﻋﻨـﻮان اﯾـﻦ ﭘـﻮﯾﺶ از ﺑﯿﺎﻧــﺎت ﻣﻘــﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫــﺒﺮی در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ۷۲ ،اﺛﺮ از ۴۵
ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﮋ ﯾﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻣﮑﺰ ﯾﮏ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺑﺮز ﯾﻞ ،ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ
و  ۱۶ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿـﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻫﺪف از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ را ﮐﺸـﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ ،ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺗﻮﺳــﻂ ﯾـﮏ اﻓﺴــﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺷــﻬﺮ ﻣﯿﻨﯿـﺎﭘﻮﻟﯿﺲ داﻧﺴـﺖ و اﻓﺰود :ﻋﻨـﻮان اﯾـﻦ ﭘـﻮﯾﺶ از ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺪ وﯾﺪﯾﻮ داﻧﻠﻮدﻓﯿﻠﻢ اﺻﻠﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۸:۲۲



ﭼﺎﻟﺶ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

ﻧﻤﯿﺘـﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ ﻋﻨـﻮان ﭘـﻮﯾﺶ و ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ از در ﯾﭽـﻪ ﻧﮕـﺎه ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان داﺧﻠﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ وﺧﯿـﻢ ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ،ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﻗﺘﻞ ﺟﻮرج
ﻓﻠﻮﯾﺪ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﺳﺖ.
 ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺪه اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ
ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ،اﻓﺰود :ﻧﺴـﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه و
ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎرﮔﺰاری در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و اﯾﺮان ﮐﺎرﺗﻮن ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
 ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ۷۲ ،اﺛﺮ از  ۴۵ﮐـﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﮋ ﯾﮏ،

ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،آﻟﻤــﺎن ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،اﻧــﺪوﻧﺰی ،ﻣﮑﺰ ﯾــﮏ ،آرژاﻧـﺘﯿﻦ ،ﺑﺮز ﯾــﻞ ،ﺳـﻮر ﯾﻪ ،ﻣﺼــﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ و  ۱۶ﮐﺸــﻮر دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﻧﻤــﺎﯾﺶ
ﮔ ﺬا ﺷ ﺘ ﻪ ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻـﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ،ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﻗﺘﻞ ﺟﻮرج
ﻓﻠﻮﯾﺪ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﺳﺖ.
ﺳﯿـﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺪه اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ
ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ،اﻓﺰود :ﻧﺴـﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه
و ﻗﺮار اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺑـﺎرﮔﺰاری در ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی و اﯾﺮان ﮐـﺎرﺗﻮن ،در اﺧﺘﯿـﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟﻬـﺎن ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﮐﺸـﻮر ﮔﻔـﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »ﻧﻤﯿﺘـﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸــﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ )۱۲
ﺗﯿﺮﻣــﺎه( در ﺗﻬﺮان در ﺳــﻪ ﻣﮑــﺎن ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـــﺮای اﻧـــﺪﯾﺸﻪ و ز ﯾﺮﮔـــﺬر ﻣﯿـــﺪان ،وﻟﯽ ﻋﺼـــﺮ )ﻋـــﺞ( ﻣﯿﺰﺑــﺎن
ﻋ ﻼ ﻗ ﻪ ﻣ ﻨ ﺪا ن ا ﺳ ﺖ .
آﻗـﺎی ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭘـﻮﯾﺶ ﮐـﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻤﻨﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭘـﻮﯾﺶ ﮐـﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﻪ ﺻـﻮرت
ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ۷۲ ،اﺛﺮ از  ۴۵ﮐـﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﮋ ﯾﮏ،
ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،آﻟﻤـﺎن ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،اﻧــﺪوﻧﺰی ،ﻣﮑﺰ ﯾـﮏ ،آرژاﻧـﺘﯿﻦ ،ﺑﺮز ﯾـﻞ ،ﺳـﻮر ﯾﻪ ،ﻣﺼــﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ و  ۱۶ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﮔ ﺬا ﺷ ﺘ ﻪ ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .
ﺳﯿـﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻫﺪف از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ را ﮐﺸـﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ ،ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺗﻮﺳــﻂ ﯾـﮏ اﻓﺴــﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺷــﻬﺮ ﻣﯿﻨﯿـﺎﭘﻮﻟﯿﺲ داﻧﺴـﺖ و اﻓﺰود :ﻋﻨـﻮان اﯾـﻦ ﭘـﻮﯾﺶ از ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺪ وﯾﺪﯾﻮ داﻧﻠﻮدﻓﯿﻠﻢ اﺻﻠﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
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اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﮔﺎﻟﺮی
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۱۹

ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

۲۲
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ
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اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﮔﺎﻟﺮی
ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
tn.ai/۲۲۸۳۸۶۲
@TasnimNews

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

آ ﺧ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧﺒﺎ ر ﺗ ﺴﻨ ﯿ ﻢ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱

۲۱۲ 

۱

۱۳:۱۲

اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر)ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ(
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر)ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ( ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻣﺠﺘـﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧـﺪوﺳﺖ و ﻣﺤﺴﻦ ﻣـﻮﻣﻨﯽ ﺷـﺮ ﯾﻒ ر ﯾﯿﺲ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۲:۰۶



رواﯾﺖ  ۴۵ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺷﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :داﻧﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑـﻪ دﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ و ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺻـﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه
ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣﺤﺴـﻦ ﻣـﺆﻣﻨﯽ ﺷـﺮ ﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،ﻣﺠﺘـﺒﯽ
رﺣﻤﺎﻧــﺪوﺳﺖ ،ﻣﺤﻤــﺪرﺿﺎ ﺳــﻨﮕﺮی ،ﻣﺎز ﯾــﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣــﺪﯾﺮان ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در
ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ درﺑـﺎره اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔـﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ
ﺑﮑﺸﻢ« ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی ﺑﻮد و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروزی دوﺳﺘﺎن در ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ۷۲ ،اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳـﺮی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳﺖ و اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ و اﻋـﺘﺮاض ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ ز ﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ دم ﻣﯽزﻧﻨـﺪ ،ﻣـﺪام اﺗﻔﺎق
ﻣ ﯽا ﻓ ﺘ ﺪ و د ر ﻋ ﻤ ﻞ د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺧ ﻮ د ﺷ ﺎ ن  ،ﻧ ﺎ ﻗ ﺾ ﺣ ﻘ ﻮ ق ﺑ ﺸ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ .
از ﻫﺮ  ۱۰آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﺒﺘﻼـ ﺷﺪﻧـﺪ  ۷ﻧﻔﺮﺷـﺎن رﻧﮕﯿـﻦ ﭘـﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ،ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﻇﻠﻢ و
ﺗﺒﻌﯿﻀـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ روا داﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌـﺪ از آن ،ﺑـﺎ اﺗﻔـﺎق ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ رﻗﻢ ﺧﻮرد ،دﻣـﻞﻫـﺎی
ﭼﺮﮐﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧـــﺪ ،ﻫﻤﭽﻨـــﺎن ﮐــﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎر ﯾﮑـــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖﻫــﺎی ﻋﺮب ،ﻋﻨــﻮان اﯾــﻦ ﺟﺮ ﯾــﺎن را »ﺑﻬــﺎر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ«
ﻣ ﯽﻧﺎ ﻣ ﻨ ﺪ .
وی ﮔﻔـﺖ :ﻗﺮار ﺑـﻮد ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در اﺑﺘـﺪای ﮐـﺎر »اﻓـﻮل آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ« ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی درﺑﺎره ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪات اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷـﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ
ا ﯾ ﻦ ﻣ ﻮ ﺿ ﻮ ع ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ دا د ﯾ ﻢ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﮐﺘـﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷﺮ ﯾﻒ و ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۴:۵۳

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐــﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑــﺎ ﻣﯿﺰﺑــﺎن از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان  ۲۷ﮐﺸــﻮر دوﺷـﻨﺒﻪ  ۱۹ﺧﺮداد  ۱۳۹۹ﺳـﺎﻋﺖ
 ۱۴:۵۳ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻨﺮ /ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ و ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﺛـﺎر
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺷــﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛــﺎر ارﺳــﺎل ﺷــﺪه ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐــﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑــﺎ ﻣﯿﺰﺑــﺎن از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان  ۲۷ﮐﺸــﻮر دوﺷـﻨﺒﻪ  ۱۹ﺧﺮداد  ۱۳۹۹ﺳـﺎﻋﺖ
 ۱۴:۵۳ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻫﻨﺮ /ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ و ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﺛﺎر
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻨﺮ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری آﻧـﺎ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﺳــﻼﻣﯽ ،ﺳــﯿﺪ ﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از
اﺗﻔــﺎق ﺗﻠــﺦ و ﻧـﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾــﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺷــﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ،ﯾـﮏ ﭘـﻮﯾﺶ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
»ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣــﻮرد در ﮐﺸــﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﺧﺼﻮﺻـﺎ ً ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ آن
ﺷﻬﺮوﻧـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛــﺎر ارﺳــﺎل ﺷــﺪه ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم /۴۱۴۳/

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۲۲

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۲:۲۵

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸــﺠﻮ ،ﺳــﯿﺪ ﻣﻬــﺪی ﺷــﺠﺎﻋﯽ ،ﻣﺴــﺌﻮل واﺣــﺪ ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب
اﺳـﻼﻣﯽ در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺷﻬﺮوﻧــﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ،ﯾـﮏ ﭘـﻮﯾﺶ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ ﺑﺮای اﻋـﺘﺮاض ﺑـﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺑـﻪ راه
ا ﻓﺘﺎ د.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣــﻮرد در ﮐﺸــﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
آن ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛــﺎر ارﺳــﺎل ﺷــﺪه ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۲:۲۹



ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«/ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر در
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﺳﯿـﺪ ﻣﻬﺪی ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻫﻨﺮ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧــﺎ؛ﺳــﯿﺪ ﻣﻬــﺪی ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻣﺴــﺌﻮل واﺣــﺪ ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب
اﺳـﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از
اﺗﻔـﺎق ﺗﻠــﺦ و ﻧـﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺷــﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ،ﯾـﮏ ﭘـﻮﯾﺶ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣــﻮرد در ﮐﺸــﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
آن ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛــﺎر ارﺳــﺎل ﺷــﺪه ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ﺑﺮج آزادی ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه »اﯾﺮان از ﻗـﺎب ﺗﺎر ﯾــﺦ« ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻋﮑﺎﺳـﺎن ﺟﻮان ﺑـﺎ »ﻧﮕـﺎه ﻣﻦ« ﺑﻪ
ﭘﺎر ﯾﺲ رﻓﺘﻨﺪ

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۲:۵۰

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ۲۷ﮐﺸﻮر
 ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﻓـﺎرس ﻧﻮﺷﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ
از اﺗﻔﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۲۴

ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ﻫـﻢ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﺷـﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣـﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤـﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ در اداﻣـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ۷۰درﺻـﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن
ﺳﯿـﺎه ﭘـﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐـﻪ ﺳـﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻧﮋادی در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺳـــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘــﺎم ﻣﻌﻈــﻢ رﻫــﺒﺮی در ﺧﺼــﻮص از ﻫــﻢ ﭘﺎﺷـــﯽ دوﻟــﺖ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ و اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﻗﺘــﻞ آن ﺷــﻬﺮوﻧﺪ
آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
۲۵۸۲۵۸

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۲:۵۶



ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد
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ﺗﻬﺮان -اﯾﺮﻧـﺎ -ﻣﺴــﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ از ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑﺎ
اراﺋﻪ  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺗﻠـﺦ و
ﻧـﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ،ﯾـﮏ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ
ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
اﻟﺒﺘـﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ رخ داده ﺑـﻮد ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳـﻂ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ
ﻧﺸﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﯿﺎن رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷـﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣﺎل ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر
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اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در ﺳـﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼـم اﯾﻦ اﻋـﺘﺮاض ﺑﻮد و
ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ آن
ﺷﻬﺮوﻧـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ در ﺳـﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣـﻪ داد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ارﺳـﺎل ﺷـﺪه ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ۲۱
ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۶:۴۹



آﺛﺎر ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
 اﯾﺮﻧﺎ /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان

ﺗﻬﺮان -اﯾﺮﻧـﺎ -ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑـﺎ آﺛـﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان  ۲۷ﮐﺸـﻮر ﺟﻬــﺎن از اﻣﺮوز در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴــﺮای
اﻧﺪﯾﺸﻪ ،اﯾﻮان اﻧﺘﻈﺎر و ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ در ﻣﺮاﺳـﻢ
آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در
ز ﯾﺮﮔـﺬر ﻣﯿـﺪان وﻟﯽ ﻋﺼــﺮ)ﻋـﺞ( و اﯾـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺮای اﻧـﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ
ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯽ دی اف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ اﻓﺰود :اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب رخ داده ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻠﺦ رخ داد و ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدن ﺟﺎن ﺧﻮد را
از دﺳﺖ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﻌﻠﻪور ﺷﺪن آﺗﺶ ز ﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪ ز ﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺮ ﯾﺎن و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺎری و ﺳﺎری اﺳﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ اﻓﺰود :اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭘﻮﯾﺸـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽاﻓﺘـﺎد و ﻫﻤـﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﻫـﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼـب
درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ادﻋﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ داﺷـﺘﻪ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﺿـﺪ اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻢ را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
ﺑﻌــﺪ از اﯾــﻦ اﺗﻔﺎﻗــﺎت و ﺑﯿﺎﻧــﺎت ﻣﻘــﺎم ﻣﻌﻈــﻢ رﻫــﺒﺮی اﺣﺴــﺎس ﮐﺮدﯾــﻢ ﺑﺎﯾــﺪ اﺗﻔــﺎق ﺳـــﺮ ﯾﻌﯽ را رﻗــﻢ زده و ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ
ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷـﺪ ز ﯾﺮا زﺑﺎن اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای
ﺗ ﻤﺎ ﻣ ﯽ ﺟ ﻬﺎ ن ا ﺳ ﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎح و روﻧﻤـﺎﯾﯽ از ﮐﺘـﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ،ﻣﺎز ﯾـﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨـﺪ اﺛﺮ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﺷﺪه ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ داﺷـﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪ ﻋﻤﻮم
رﺳﯿﺪه و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣـﺎ ﻣـﺪﻋﯽ رﻫـﺒﺮی ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﻋـﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫـﺎﻧﻪ در ﺑﺴـﺘﺮ ﻫﻨﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾـﺪ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮ ﯾﻊ و ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﯿﮋﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر
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۲۶

روﯾﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬـﻢ و ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﺣﺴــﺎب آﻣــﺪه و اﻣﺮوزه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﻮدﺟـﻮش و آﺗﺶ ﺑـﻪ اﺧﺘﯿــﺎر در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی
ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻣﯿﺪ ﺷـﺨﺺ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﻮدﺟﻮش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﯿﺰان ﺗـﺄﺛﯿﺮ و ﺑﺎزﺗـﺎب ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
اﯾـﻦ ﺣـﻮزه و ﺑـﺎ اﯾـﻦﮔـﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ آنﻫـﺎ از ﺑـﺎزﺧﻮرد و ﺑﺎزﺗـﺎب ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮﺑﯽ در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻزم را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ ﺑـﺎ آﺛـﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان  ۲۷ﮐﺸـﻮر و ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﻀـﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ ﮐﺸـﻮر
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻣﺮوز در ﮔﺎﻟﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﺧﺒ ﺮﺑﺎ ن
 ﺗﻮﯾﯿﺘ ﺮ /

۰

۰

۰

۰

۶۵۵۷ 

۰

۱۳:۰۰



۲۲
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
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ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی

»ﻧ ﻤ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ « ﺑ ﻪ ر وا ﯾ ﺖ ﮐﺎ ر ﯾ ﮑﺎ ﺗ ﻮ ر
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری رﺳﺎ /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۵۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ا ﮐ ﻮﻧ ﯿ ﻮ ز

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی ﻋـﺎﻟﯽ
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﺳـــﺮوﯾﺲ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺧــﺒﺮﮔﺰاری رﺳــﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه ﮐــﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗــﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸــﻢ« ﺑــﻪ دﺑﯿﺮی
ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ ۲۱ ،ﺧﺮدادﻣــﺎه ﺑــﺎﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻣـــﺪﯾﺮان ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨـــﺪان
ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﮐﺘﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷﺮ ﯾﻒ و ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
/د/۱۰۳ف

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۵۲ 

۱۹۰ 

۱۱ 

۱۳:۳۳

ﮐ ﻠ ﯿ ﭗ ﻣ ﺪ ﻋ ﯽ ﺗ ﻤ ﺪ ن | ا ﻣ ﺎ م ﺧ ﺎ ﻣ ﻨ ﻪا ی
ﺳﺨﻨـﺎن ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در راﺳـﺘﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺗﻈـﺎﻫﺮات ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و رﻓﺘﺎر ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ .
ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ

۲۳
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۰۸:۳۰

در ﮔﺬر ﻓﺮﻫﻨﮓ؛ ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ
 درﺣﺎﺷﯿﻪ /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮﻧﺎ

آﻏـﺎز اﺟﺮاﻫـﺎی ﺗﺌـﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷـﻌﺎر »ﻣﻦ ،ﺗﻮ ،ﻣﺎ /ﺗﺌﺎﺗﺮ ،زﻧـﺪﮔﯽ ،ﮐﺮوﻧﺎ« از ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه در ﺗﻬﺮان و ﭼﻨـﺪ اﺳـﺘﺎن
دﯾﮕﺮ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ اﺟﺮاﻫﺎی زﻧﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮع...

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ** ﻓﯿﻠــﻢ ﮐﻮﺗـــﺎه »ﻣﺮد ﺟﻌﺒــﻪای« در ﭘﻨﺠﻤﯿــﻦ ﺣﻀــﻮر ﺑﯿــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧــﻮد ﺗــﻮاﻧﺴﺖ ﺟـــﺎﯾﺰه ﺑﻬــﺘﺮ ﯾﻦ ﻓﯿﻠــﻢ ﮐﻮﺗــﺎه را در
ﻓﺴﺘﯿﻮال  European International film festival ۲۰۲۰را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
 اﯾــﻦ ﻓﯿﻠــﻢ ﺑــﻪ ﻧﻮﯾﺴـــﻨﺪﮔﯽ و ﮐـــﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮ ﺗﯿﻤــﻮرزاده و ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨﻨـــﺪﮔﯽ ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ ﺑﺮازﻧـــﺪه ﭘﯿﺶ از اﯾــﻦ ﻧﯿﺰ در
ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی » «Actio on Film mega fest»، «Hollywood dreams»، «LIFT-OFF» «Alwarﻓﯿﻨﺎﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه
ا ﺳ ﺖ.


ﻓﺴـﺘﯿﻮال ﻣﻌﺘـﺒﺮ  European International film festivalﺟﺰو ﺟﺸــﻨﻮاره ﻫـﺎی ﻃﻼـﯾﯽ اﺳـﺖ و در ﺳـﻦ ﭘـﺘﺮزﺑﻮرگ

روﺳﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.

آﻏﺎز اﺟﺮاﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷـﻌﺎر »ﻣﻦ ،ﺗﻮ ،ﻣﺎ /ﺗﺌﺎﺗﺮ ،زﻧـﺪﮔﯽ ،ﮐﺮوﻧﺎ« از ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣـﺎه در ﺗﻬﺮان و ﭼﻨﺪ
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۲۸

اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ اﺟﺮاﻫﺎی زﻧﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ...آﻏﺎز اﺟﺮاﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷـﻌﺎر »ﻣﻦ ،ﺗﻮ ،ﻣﺎ /ﺗﺌﺎﺗﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺮوﻧﺎ« از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه در ﺗﻬﺮان و ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑـﻪ ﭼﻬــﺎر ﻣــﺎﻫﻪ اﺟﺮاﻫـﺎی زﻧــﺪه در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﺷــﺪ؛ ﺧـﺒﺮی ﮐـﻪ اﻣﯿﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺪر ﯾﺠﯽ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ  ۱۰۸روزه ﺗﺌـﺎﺗﺮ از ﺳﻮم اﺳـﻔﻨﺪ  ۱۳۹۸در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ،ﺑـﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
در ﺗﻬﺮان ۱۲ ،ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺸـﯽ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮐـﺎﻧﻮن ﺗﺌـﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ادارهﮐﻞ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸـﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۱از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻨﺒﻪ  ۳۱ﺧﺮداد ﻫﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷ﺗﺎ  ۱۹در ﭘﻬﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﻫﻨﺮ رودﮐﯽ )ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮﺷﻬﺮ( ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
** ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑـﺎ آﺛﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر و ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﮔﺎﻟﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
** ﻻــدن ﺣﯿــﺪری ﻣﻌــﺎون ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﻣﻨــﺎﺑﻊ وز ﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ارﺷـﺎد اﺳــﻼﻣﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺷــﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺮ
ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪن ﯾﺎ ﻧﺸـﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان را
ﻣﻨـﻮط ﺑﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﺳـﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧـﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻋﻼـم ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﺷـﺮاﯾﻂ ،ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاری
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ.
** ﻋﻠﯽاﺻـﻐﺮ ﻣﻮﻧﺴﺎن وز ﯾﺮ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷـﮕﺮی و ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ از آﻏﺎز ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
ﺧ ﺒ ﺮ دا د .
**  ۱۴ﺑﻨﺎی ﺗﺎر ﯾﺨﯽ ﺗﻬﺮان از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻮرد و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻫﺘﻞ ﻻﻟﻪ ﻻﻟﻪزارﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ.
ﺑـﺎ اﺟﻤـﺎع اﻋﻀـﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ آﺛـﺎر از اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﺘـﻞ ﻻـﻟﻪ در ﻻـﻟﻪزار ،آﺗﻠﯿﻪ و دﻓـﺘﺮ ﮐـﺎر ﻫﻮﺷـﻨﮓ ﺳـﯿﺤﻮن،
ﺳﺎﺧﺘﻤــﺎن ﻗــﺪﯾﻤﯽ ﻓـﻮرد ،ﺳﺎﺧﺘﻤــﺎن اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳــﺘﻮر ﺗﻬﺮان ،ﺧــﺎﻧﻪ ﺣﮑﻤـﺖ )ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان( در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
داﻧﺸـﮕﺎه اﻣـﺎم ﺻـﺎدق -ﻫﺴـﺘﻪ اوﻟﯿﻪ -ﻣـﺪرﺳﻪ ﻋـﺎﻟﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن
ﺷﯿﺮ ﯾﻨﯽﻓﺮوﺷـﯽ ﻣﯿﻨﯿﻮن ،ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨـﺪﺳﺎن ﻣﺸـﺎور ﺗﺠﯿﺮ )ﺑﻨـﺎی واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺧﯿﺎﺑﺎن رازی ،ﻧﺒﺶ
ﮐـﻮﭼﻪ ﻣﻬﺒـﺪ( ،ﺑﻨـﺎی واﻗـﻊ در ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑـﺎن اﻧﻘﻼـب ،ﺧﯿﺎﺑـﺎن رازی ،ﮐـﻮﭼﻪ ﻣﻬﺒـﺪ ،ﭘﻼـک  ۶ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻤـﺎری
ﻣﻌﺎﺻـﺮ و ﺑﻨﺎی ﺗﺎر ﯾﺨﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻮﺳـﺴﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺳﺎدات اﺧﻮی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻣﻠﻞ ،ﭘﺎرک
ﻗﯿﻄﺮ ﯾﻪ ،ﺑﻨﺎی واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮوزش ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺸـﮑﺮی ﻣﻮﺣﺪ ،از اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺗﺎر ﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
آﺛـﺎر واﺟـﺪ ارزش ﺗﺎر ﯾﺨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرک ﺟﻤﺸـﯿﺪﯾﻪ ﺗﻬﺮان و ﺑﻨﺎی واﻗﻊ در ﭼﻬﺎرراه دﮐﺘﺮ
ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن درﺑﻨﺪی ،ﭘﻼک ) ۱۴۹ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ( اﺳﺖ.
** آﯾﯿﻦ ﺗﮑﺮ ﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻦ و ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ﺳـﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ،ﺳـﯿﺪﻋﺒﺎس ﺻـﺎﻟﺤﯽ وز ﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارﺷـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻓﺮ ﯾـﺪون وردی
ﻧﮋاد ﻣﻌـﺎون ﺳﯿﺎﺳـﯽ دﻓـﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺧـﺪادی ﻣﻌـﺎون ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارﺷـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ و ﺳـﯿﺪ
ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻫﺪای ﻟﻮح از زﺣﻤﺎت ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ
اﯾﺮﻧﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻮروزﭘﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
اﻓﺘﺨـﺎرات ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔـﺬﺷﺖ** ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴـﺘﻨﺪ »ﮔـﺎﻟﯿﻦ« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻋﺰت ﷲ ﭘﺮوازه و ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻣﺮادی در ﺑﺨﺶ »ﺑـﻪ درون دﻧﯿـﺎ« ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﯿﺴـﺖ و ﺷﺸـﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸـﻨﻮاره ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺷـﻔﯿﻠﺪ،
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره  ۷ﺗﺎ  ۱۲ژوﺋﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۷ﺗﺎ  ۲۲ﺧﺮداد در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

** ﻓﯿﻠــﻢ ﮐﻮﺗـــﺎه »ﻣﺮد ﺟﻌﺒــﻪای« در ﭘﻨﺠﻤﯿــﻦ ﺣﻀــﻮر ﺑﯿــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧــﻮد ﺗــﻮاﻧﺴﺖ ﺟـــﺎﯾﺰه ﺑﻬــﺘﺮ ﯾﻦ ﻓﯿﻠــﻢ ﮐﻮﺗــﺎه را در
ﻓﺴﺘﯿﻮال  European International film festival ۲۰۲۰را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
اﯾــﻦ ﻓﯿﻠــﻢ ﺑــﻪ ﻧﻮﯾﺴـــﻨﺪﮔﯽ و ﮐــﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮ ﺗﯿﻤــﻮرزاده و ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨﻨـــﺪﮔﯽ ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ ﺑﺮازﻧـــﺪه ﭘﯿﺶ از اﯾــﻦ ﻧﯿﺰ در
ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫـﺎی » «Actio on Film mega fest»، «Hollywood dreams»، «LIFT-OFF» «Alwarﻓﯿﻨﺎﻟﯿﺴـﺖ
ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﻓﺴـﺘﯿﻮال ﻣﻌﺘﺒﺮ  European International film festivalﺟﺰو ﺟﺸــﻨﻮاره ﻫـﺎی ﻃﻼـﯾﯽ اﺳـﺖ و در ﺳـﻦ ﭘـﺘﺮزﺑﻮرگ
روﺳﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.
** ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ اﯾﺴـﮑﯿﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن »ﺑﯽوزﻧﯽ« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻬﺪی ﻓﺮدﻗﺎدری ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻓﯿﻠـﻢ ﺳـﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﯽوزﻧﯽ ﺑـﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﯽ و ﮐـﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻬـﺪی ﻓﺮد ﻗـﺎدری و ﺗﻬﯿـﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﻀـﯽ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﮐـﻪ ﭘﺲ از
ﺗﻮﻗﻒ اﮐﺮان ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی وارد ﻓﯿﻠﯿﻤﻮ و ﺷـﺒﮑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره اﯾﺴﮑﯿﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
** ﻣﺴﺘﻨﺪ »ﺧﺮاﻣﺎن« ﺳﺎﺧﺘﻪ آرش اﺳﺤﺎﻗﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻔﯿﻠﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺸـﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺷـﻔﯿﻠﺪ از ﺟﺸـﻨﻮارهﻫـﺎی ﺑﺰرگ ﺳـﯿﻨﻤﺎی ﻣﺴـﺘﻨﺪ در ﺟﻬﺎن و ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
** ﻓﯿﻠــﻢ ﮐﻮﺗــﺎه »آﺧﺮ ﻫﻔﺘــﻪ« در اداﻣــﻪ ﺣﻀــﻮر ﺑﯿــﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧــﻮد ﺑـﻪ ﻃــﻮر ﻫﻤﺰﻣــﺎن در ﭼﻬــﺎر ﺟﺸــﻨﻮاره ﮔﯿﺮ ﯾﻤﺴــﺘﺎ
)ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺮوژ( ،اﯾﺴـﮑﯿﺎ ،اﻧﯿﺴﯿﻤﻮ )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( و ﻓﯿﺮﻧﻮ ﻓﻠﯿﻢ )ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮی ﯾﻮﺗﺎ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ( ﺣﻀﻮر
دارد.
آﺧﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ﻋﻨـﻮان اوﻟﯿـﻦ ﻓﯿﻠـﻢ آر ﯾـﻮ ﻣﺘﻮﻗـﻊ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن در ﭼﻬـﺎر ﺟﺸــﻨﻮاره ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺘـﺒﺮ ﺣﻀـﻮر ﺧـﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ﺑﺨﺶ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺸـﻨﻮاره ﻫﺎی ﮔﯿﺮ ﯾﻤﺴـﺘﺎ )ﺟﺸـﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺮوژ( در ﻧﺮوژ ،اﯾﺴـﮑﯿﺎ و اﻧﯿﺴـﯿﻤﻮ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و
ﻓﯿﺮﻧﻮ ﻓﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮی ﯾﻮﺗﺎ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
** ﻣﺴـﺘﻨﺪ »ﺳـﺎﯾﻪﻫـﺎی ﺑﯽﺧﻮرﺷـﯿﺪ« ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻬﺮداد اﺳـﮑﻮﯾﯽ ﺟـﺎﯾﺰه ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﮐـﺎرﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﻓﯿﻠـﻢ از ﻧﮕـﺎه
ﻫﯿﺎت داوران داﻧﺶآﻣﻮزی ﺟﺸﻨﻮاره »ﮐﺮاﮐﻮ« ﻟﻬﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﺷﺼــﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸــﻨﻮاره ﻓﯿﻠـﻢ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ،اﻧﯿﻤﯿﺸـﻦ و ﮐﻮﺗــﺎه »ﮐﺮاﮐـﻮ« ﮐـﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗــﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﯾـﻦ ﺟﺸــﻨﻮارهﻫــﺎی ﺳــﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
اروﭘﺎﺳﺖ و اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ »ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﯽﺧﻮرﺷﯿﺪ« در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺷﺎخ ﻧﻘﺮهای ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد.
** ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه  ۱۱۳ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺲ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻧﺪا آﺻﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان در ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه »ﺑﻮﺷﻮ« ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪ.
ﺟﺸـﻨﻮاره »ﺑﻮﺷـﻮ« ﻓﯿﻠﻢﻫـﺎی ﮐﻮﺗـﺎه داﺳـﺘﺎﻧﯽ ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﺗﺠﺮﺑﯽ را در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔـﺬارد و در اﯾﻦ
دوره از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،در ﺷﻬﺮ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
** ﻓﯿﻠــــﻢ ﮐﻮﺗـــــﺎه »ﺷـــــﻬﺮﺑﺎزی« ﺑــــﻪ ﮐـــــﺎرﮔﺮداﻧﯽ »ﮐــــﺎوه ﻣﻈــــﺎﻫﺮی« در ﺑﺨﺶ ﻣﺴــــﺎﺑﻘﻪ ﺟﺸـــــﻨﻮاره ﻓﯿﻠــــﻢ ﮐﻮﺗــــﺎه
ﭘﺎﻟﻢ اﺳﭙﺮ ﯾﻨﮕﺰ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازه اﺳﮑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ز ﯾﺮا ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
د ر ﻟ ﯿ ﺴ ﺖ ﻧ ﻬ ﺎ ﯾ ﯽ ﺟ ﻮا ﯾ ﺰ آ ﮐ ﺎ د ﻣ ﯽ ا ﺳ ﮑ ﺎ ر د ﯾ ﺪ ه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧ ﺪ .
در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﻈﺎﻫﺮی ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ روﺗﻮش ،ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻫـﺎی ﻫﻨﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬـﺎن** ﺑﺮج اﯾﻔـﻞ و ﻣﻮزه ﻟﻮور ﭘﺲ از ﻣـﺎهﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ از اﻧﺘﺸﺎر
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  ۲۵ژوﺋﻦ و  ۶ژوﺋﯿﻪ ) ۵و  ۱۶ﺗﯿﺮ  (۹۹ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وراﯾـﺘﯽ ،ﺑﺮج اﯾﻔـﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﺎد ﮐﺸـﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ از روز ۱۳
ﻣﺎرس ) ۲۳اﺳﻔﻨﺪ  (۹۸درﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﺖ.

ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
** ﺑﯿﺴــﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿـﻦ دوره ﺟﺸــﻨﻮاره ﻓﯿﻠـﻢ ﻓﺎﻧﺘﺰ ﯾــﺎ از  ۲۰اوت ﺗــﺎ  ۲ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ۳۰ﻣﺮداد ﺗــﺎ  ۱۲ﺷـﻬﺮ ﯾﻮر( ﺑﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﻪ ﻓـﻮرﺑﺲ  ،forbesﻣﻮﻧـﺘﺮال ﮐﺎﻧـﺎدا ﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻪ در ﻣـﺎه ژوﺋﯿـﻪ ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ﻓﯿﻠـﻢ ژاﻧﺮ در
آﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ﮐـﻪ ﻓﺎﻧﺘﺰ ﯾـﺎ ﻧـﺎم دارد اﻣﺴـﺎل ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓـﻮقاﻟﻌـﺎده ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ،ﺑـﺎ اﻧـﺪﮐﯽ ﺗـﺎﺧﯿﺮ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
** ﺑــﺎ ﮔــﺬﺷﺖ ﯾــﮏ ﺳــﺎل از آﺗﺶﺳـﻮزی ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻧـﻮﺗﺮدام ﮐـﺎر ﺑﺎزﺳـﺎزی اﯾـﻦ ﺷﺎﻫﮑـﺎر ﻣﻌﻤـﺎری ﮔﻮﺗﯿـﮏ ﺑـﺎ ﺟــﺪاﺳﺎزی
دا رﺑ ﺴ ﺖ ﻫ ﺎ ی آ ﺳ ﯿ ﺐ د ﯾ ﺪ ه د ر آ ﺗ ﺶ  ،آ ﻏ ﺎ ز ﺷ ﺪ .
ﺑـﻪ ﮔﺰارش روﯾـﺘﺮز ،ﻗﺒــﻞ از وﻗـﻮع آﺗﺶﺳـﻮزی روز  ۱۵آور ﯾـﻞ ﺳـﺎل  ۲۶) ۲۰۱۹ﻓﺮوردﯾـﻦ  (۹۸در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻧـﻮﺗﺮدام ﮐﻪ
ﻣﻨـﺎره و ﺳـﻘﻒ آن را ﺧﺮاب ﮐﺮد ،دارﺑﺴﺖﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳـﺎزی ﻣﻨﺎره ﻗـﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺷـﺪه ﺑﻮد در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ و
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
** ﺳـﺎﻟﻦﻫـﺎی ﺳـﯿﻨﻤﺎ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿـﺎ ﭘﺲ از ﻣـﺎهﻫـﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ،از  ۱۲ژوﺋـﻦ )ﺟﻤﻌﻪ ۲۳
ﺧﺮداد( ﺗﺤﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش وراﯾـﺘﯽ ،ﺑﺮاﺳـﺎس دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎی ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮاﻧﻪ ﮐـﻪ روز دوﺷــﻨﺒﻪ از ﺳـﻮی اداره ﺑﻬــﺪاﺷﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﯾـﺎﻟﺖ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴـﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺳـﯿﻨﻤﺎ و ﺧﺮوج از آن و در ﻫﺮ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ۲۵درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳـﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ رزرواﺳـﯿﻮن راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن وارد ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
ﻗﻄﻊ آﺑﺴـﺮدﮐﻦﻫـﺎ و ﺗﻀـﻤﯿﻦ رﻋـﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دﺳـﺘﮑﻢ دوﻣﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿـﺎن در ﺳـﺎﻟﻦ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺷـﺮوط
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در روزﮔﺎر ﮐﺮوﻧﺎﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻓﯿﻠﻢ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﺘﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
** ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر اﻫﻞ روﺳـﯿﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﺟﯿﻎ« اﺛﺮ »ادوارد ﻣﻮﻧﮏ« ،ﻧﻘﺎش ﻫﻠﻨﺪی اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،را در ﯾﮏ
ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮ ﯾﺪ.
رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی روﺳـﯿﻪ ﮔﺰارش دادﻧـﺪ روﻣـﺎن آﺑﺮاﻣﻮوﯾـﭻ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ روﺳـﯿﻪ در ﯾـﮏ ﺣﺮاﺟﯽ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺟﯿﻎ را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﯽ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮ ﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺟﯿﻎ اﺛﺮ ادوارد ﻣﻮﻧﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﮐﺴﭙﺮﺳـﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻠﻨﺪی ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎﺷـﯽﻫﺎی ﻣﺸـﻬﻮر ﺟﻬﺎن و از ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی
ﻫﻨﺮی از ﺗﺸﻮﯾﺶ روﺣﯽ و اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ.
ﻣﻮﻧﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻟﻌﺎﺑﯽ و ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺸﯿﺪ.
** ﭘﻨﺠـﺎﻫﻤﯿﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺟﻬـﺎﻧﯽ »آرت ﺑـﺎزل« ﺳـﻮﺋﯿﺲ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ از ﺑﻬـﺎر اﻣﺴـﺎل ﺑـﻪ  ۱۷ﺗـﺎ ۲۰
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ۲۷ﺗﺎ  ۳۰ﺷﻬﺮ ﯾﻮر( ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮ ،ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آرت ﺑﺎزل ﺳﻮﺋﯿﺲ ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ارز ﯾﺎﺑﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺧﺒﺮ ﻟﻐﻮ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ دوره اﯾﻦ روﯾـﺪاد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﺷـﯿﻮع و ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧـﺪ؛ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﻏﺮﻓﻪدار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﻨﺮی در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دوره ﺑﻌﺪی اﯾﻦ روﯾﺪاد از  ۱۷ﺗﺎ  ۲۰ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ۲۷-۳۰) ۲۰۲۱ﺧﺮداد  (۱۴۰۰ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
** ﺑﺎﺳـﺘﺎنﺷـﻨﺎﺳﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﺎوری ﺳـﻨﺠﺶ از راه دور »ﻟﯿـﺪار« ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ و ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﯾﻦ ﺑﻨـﺎی ﺗﺎر ﯾﺨﯽ ﺑﺮﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪه از دوره ﺗﻤﺪن ﻣﺎﯾﺎ را در اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺎﺑﺎﺳﮑﻮی ﻣﮑﺰ ﯾﮏ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﯿﺰﻣﻮدو ،ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺣﻮزه ﺑﺎﺳـﺘﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎوری ﻟﯿﺪار ﮐﻪ از ﻟﯿﺰر ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻫﻮاﯾﯽ از
ﺳﻄﻮح ﭘﻨﻬـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﯾـﮏ ﺑﻨـﺎی ﺗﺎر ﯾﺨﯽ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ را در آ ﮔﻮادا ﻓﻨﯿﮑﺲ ) (Aguada Fénixﮐﺸﻮر ﻣﮑﺰ ﯾﮏ
ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴـﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻـ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای رﺻـﺪ ﺳـﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮﻣﺴـﻠﺢ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﺎزه ﺗﺸﺮ ﯾﻔﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﺗﻤﺪن ﻣﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ  :اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬار ﯾﺪ :

۲۳
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۲۲:۴۴

ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺟﺎری اﺳﺖ
 ﺳﺮاج / ۲۴

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣﺴــﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﻔـﺖ :اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ اﻣﺮوزه در ﺟﻬـﺎن ﻏﺮب رخ داده ﺑـﻪ ﻣـﻮﺟﺐ ﻓﻀـﺎی
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﺟﺰﺋﯿـﺎت اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣـﺎ در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭼﻨـﺪ روزه
ﺗﻼـش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن را ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ﻫﻔﺘﺎد و دو اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان
ﺑﯿﺴﺖوﻫﻔﺖ ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ دﻧﯿـﺎ ﻣﺘـﻮﺟﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﻮده ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮتﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
 ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ در اداﻣـﻪ اﻓﺰود :اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻏﯿﺮ از ﮔــﺎﻟﺮی ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در ز ﯾﺮﮔــﺬر ﻣﯿــﺪان وﻟﯿﻌﺼــﺮ و اﯾـﻮان
اﻧﺘﻈـﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺮای اﻧـﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘـﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ  pdfﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 وی ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻣﯿـﺪ ﺷـﺨﺺ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻧﺴـﻞ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋـﺪم ﺣﻤـﺎﯾﺖ و
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﻮدﺟﻮش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﻔـﺖ :اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ اﻣﺮوزه در ﺟﻬـﺎن ﻏﺮب رخ داده ﺑﻪ ﻣـﻮﺟﺐ
ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮاج ،۲۴ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
ﺑـﺎ آﺛـﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان  ۲۷ﮐﺸـﻮر و ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﻀـﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﺎﻧﻪ ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ،ﺑـﻪ دﺑﯿﺮی ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در اﺑﺘـﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﺸـﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺷـﺪ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻠﺦ رخ داد و ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدن ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﻌﻠﻪور ﺷﺪن آﺗﺶ ز ﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪ ز ﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺮ ﯾﺎن و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺎری و ﺳﺎری اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭘﻮﯾﺸـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽاﻓﺘـﺎد ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ اذﻋـﺎن داﺷﺖ :ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻤﻮاره ادﻋﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ داﺷـﺘﻪ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﺿـﺪ
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻢ را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۳۲

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻌـﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾـﺪ اﺗﻔﺎق ﺳـﺮ ﯾﻌﯽ را رﻗﻢ زده و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺳـﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷـﺪ ز ﯾﺮا زﺑـﺎن اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﺟﺰﺋﯿـﺎت اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣـﺎ در ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﭼﻨـﺪ روزه
ﺗﻼـــش ﮐﺮدﯾــﻢ ﺗـــﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨـــﺪان اﯾﺮان و ﺟﻬـــﺎن را ﺑﺮای اﯾــﻦ ﭘـــﻮﯾﺶ ﮔﺮد ﻫــﻢ آورده و ﻣﺎﺣﺼـــﻞ آن ﻫﻔﺘـــﺎد و دو اﺛﺮ از
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﺴﺖوﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﻮده ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮتﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ در اداﻣـﻪ اﻓﺰود :اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻏﯿﺮ از ﮔــﺎﻟﺮی ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی در ز ﯾﺮﮔــﺬر ﻣﯿــﺪان وﻟﯿﻌﺼــﺮ و اﯾـﻮان
اﻧﺘﻈـﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺮای اﻧـﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ  pdfﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح و روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ،ﻣﺎز ﯾﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﻪ
ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ اﺛﺮ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔـﺎﻟﺮیﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ دﯾـﺪ ﻋﻤﻮم
رﺳﯿﺪه و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣـﺎ ﻣـﺪﻋﯽ رﻫـﺒﺮی ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﻋـﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫـﺎﻧﻪ در ﺑﺴـﺘﺮ ﻫﻨﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾـﺪ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮ ﯾﻊ و ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﯿﮋﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ
روﯾﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬـﻢ و ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﺣﺴــﺎب آﻣــﺪه و اﻣﺮوزه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﻮدﺟـﻮش و آﺗﺶ ﺑـﻪ اﺧﺘﯿــﺎر در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی
ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
وی ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻣﯿـﺪ ﺷـﺨﺺ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻧﺴـﻞ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋـﺪم ﺣﻤـﺎﯾﺖ و
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﻮدﺟﻮش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﯿﺰان ﺗـﺄﺛﯿﺮ و ﺑﺎزﺗـﺎب ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
اﯾـﻦ ﺣـﻮزه و ﺑـﺎ اﯾـﻦﮔـﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ آنﻫـﺎ از ﺑـﺎزﺧﻮرد و ﺑﺎزﺗـﺎب ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮﺑﯽ در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻزم را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۳:۰۴



ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
 اﯾﻠﻨﺎ /

۰

۰

 ۲۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آﻣــﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۷۰درﺻــﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕـﺎن
ﺳﯿـﺎهﭘﻮﺳﺖاﻧـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
 ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۳۳

 ﺷـﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨـﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸـﻮر در
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ﮔﻔــﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐــﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗــﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑــﺎ ﻧﻤــﺎﯾﺶ آﺛــﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺪﻣﺴـــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ) ﻣﺴــﺌﻮل واﺣــﺪ ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼــب اﺳــﻼﻣﯽ( در ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘــﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧـﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ،ﭘﻮﯾﺸـﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗــﺎﺗﯽ ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣــﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد ،اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آﻣــﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۷۰درﺻــﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕـﺎن
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖاﻧـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘــﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾــﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼــﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﺧﺼﻮﺻـﺎ ً ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑـﺎناﻧـﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣـﻪ داد :ﺑـﻪﻋﻨـﻮان اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺟـﺪی اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ واﮐﻨﺸـﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
آن ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۳:۰۵

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه
ﻫﻨ ﺮ ی
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری دﻓﺎع ﻣﻘﺪس /
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۳۴

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻫﻨﺮ دﻓـﺎعﭘﺮس ،ﺳــﯿﺪ ﻣﺴــﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی
اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿﺪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ﻫـﻢ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﺷـﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣـﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤـﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ آﻣــﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ در اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑــﻪ ﮔــﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۷۰درﺻــﺪ از
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ
ﺳﺮ ﯾـﻊ در ﺳــﻄﺢ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼــم اﯾـﻦ اﻋـﺘﺮاض ﺑـﻮد و ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ زﺑـﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘـﻦ اﯾـﻦ اﻋـﺘﺮاض زﺑـﺎن ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر
ا ﺳ ﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
آن ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷـﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم۱۲۱ /
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ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧﺎﮔﻮار در
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﯾﮏ...

ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺗﻠـﺦ و
ﻧـﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾــﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺷــﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ،ﯾـﮏ ...ﺑـﻪ ﮔﺰارش روز ﯾﮑﺸــﻨﺒﻪ رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ

ﺷﻬﺮوﻧـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ،ﯾـﮏ ﭘـﻮﯾﺶ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ ﺑﺮای اﻋـﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺑﻪ راه
ا ﻓﺘﺎ د.
اﻟﺒﺘـﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ رخ داده ﺑـﻮد ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳـﻂ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ
ﻧﺸﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﯿﺎن رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷـﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣﺎل ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در ﺳـﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼـم اﯾﻦ اﻋـﺘﺮاض ﺑﻮد و
ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ آن
ﺷﻬﺮوﻧـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ در ﺳـﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣـﻪ داد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛـﺎر ارﺳـﺎل ﺷـﺪه ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ۲۱
ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ  :اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬار ﯾﺪ :

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۳:۱۴

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮ...
 ا ﮐ ﻮﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن &;amp;#۱۷۱ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ& ;amp;#۱۸۷ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آﻣــﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۷۰درﺻــﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕـﺎن
ﺳﯿـﺎهﭘﻮﺳﺖاﻧـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
 ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺷـﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 اﺧﺒــﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴــﻨﯿﻢ ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﺳــﻼﻣﯽ ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮدﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

ﺑﻌــﺪ از اﺗﻔــﺎق ﺗﻠــﺦ و ﻧــﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ﺑﺮای ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾــﺪ ﮐـﻪ ﺷــﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ،ﭘﻮﯾﺸــﯽ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗــﺎﺗﯽ ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣــﻮرد در ﮐﺸــﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑــﻮد اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آﻣــﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۷۰درﺻــﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕـﺎن
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖاﻧـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘــﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾــﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼــﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﺧﺼﻮﺻـﺎ ً ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎناﻧـﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣـﻪ داد :ﺑـﻪﻋﻨـﻮان اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺟـﺪی اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ واﮐﻨﺸـﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
آن ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر/دﯾﻮارﮐ ِﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪآور ﯾﺎﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۳:۲۱



ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﺳﯿـﺪ ﻣﻬﺪی ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﺳـﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب
اﺳــﻼﻣﯽ در ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﻌــﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺗﻠــﺦ و ﻧـﺎﮔﻮار در
آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ،ﯾـﮏ ﭘـﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم »ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد ،اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺖ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳـﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در ﺣﻮزه
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾــﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼــﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺧﺼﻮص ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ آن
ﺷﻬﺮوﻧـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /
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ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر در
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
 ﺳﺮاج / ۲۴

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﺳﯿـﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر
در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ۲۷
ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.


ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﺳــﺮاج ،۲۴ﻣﺴــﺌﻮل واﺣــﺪ ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼــب اﺳــﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑــﺎ رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه
ا ﻓﺘﺎ د.
 ﺷــﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛــﺎر ارﺳــﺎل ﺷــﺪه ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ۲۷
ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺳــﺮاج ،۲۴ﻣﺴــﺌﻮل واﺣــﺪ ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼــب اﺳــﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑــﺎ رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣــﺎن
ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﺳــﻼﻣﯽ ،در ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧـﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺟـﻮرج
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ
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ﻓﻠﻮﯾﯿــﺪ ﮐـﻪ ﯾــﮏ ﺷــﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ ﺑــﻮد ،ﯾــﮏ ﭘـﻮﯾﺶ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﻪ ﻧــﺎم ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ ﺑﺮای اﻋــﺘﺮاض ﺑﻪ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣــﻮرد در ﮐﺸــﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
آن ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛــﺎر ارﺳــﺎل ﺷــﺪه ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۴:۰۷
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ﻣﺴــﺌﻮل واﺣــﺪ ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼــب اﺳــﻼﻣﯽ ﮔﻔـﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐــﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﺛـﺎر
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﮑﻨـﺎ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ
ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ از ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای
ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد ،اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۳۹

ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺑﯿــﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷــﯽ دوﻟـﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ آن
ﺷﻬﺮوﻧـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۴:۵۴

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ۲۷ﮐﺸﻮر
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اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ | اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن | - Iran Onlineﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ۲۷ﮐﺸﻮر :
 :ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐــﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑــﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸــﻮر در ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼــب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔﺖ:
ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧـﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ﻫـﻢ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﺷـﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣـﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤـﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ در اداﻣـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ۷۰درﺻـﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن
ﺳﯿـﺎه ﭘـﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐـﻪ ﺳـﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻧﮋادی در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر
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۴۰

ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺧﺼﻮص از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آن ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻃ ﺒ ﻖ ﻫ ﻤـ ﺎ ﻫ ﻨ ﮕ ﯽ ﻫـ ﺎ ی ا ﻧ ﺠـ ﺎ م ﺷـ ﺪ ه ﻣ ﻘ ﺮ ر ﺷـ ﺪ ﺗـ ﺎ ﯾـ ﮏ ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸـ ﮕ ﺎ ه ﺑ ﺎ ﻋ ﻨ ﻮ ا ن ﻧ ﻤ ﯽ ﺗ ﻮ ا ﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ د ر ﺳـ ﻄ ﺢ ﺑ ﯿ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
/ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۵:۰۸



ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
 ﭘﺎﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی ﻫ ﻤ ﻪ ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۲۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۷۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آﻣــﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۷۰درﺻــﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕـﺎن
ﺳﯿـﺎهﭘﻮﺳﺖاﻧـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
 ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺷـﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ﮔﻔــﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐــﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗــﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑــﺎ ﻧﻤــﺎﯾﺶ آﺛــﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺪﻣﺴـــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ) ﻣﺴــﺌﻮل واﺣــﺪ ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼــب اﺳــﻼﻣﯽ( در ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘــﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧـﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ،ﭘﻮﯾﺸـﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗــﺎﺗﯽ ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣــﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد ،اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آﻣــﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۷۰درﺻــﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕـﺎن
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر
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ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖاﻧـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘــﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾــﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼــﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﺧﺼﻮﺻـﺎ ً ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑـﺎناﻧـﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣـﻪ داد :ﺑـﻪﻋﻨـﻮان اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺟـﺪی اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ واﮐﻨﺸـﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
آن ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۵:۱۴

ﻗﺘﻞ ﺟﺮج ﻓﻠﻮﯾﺪ ﺳﻮژه ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن ﺷﺪ /ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ!
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺒﺎ /

۰

۰

 ۲۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻـﺒﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ!« ﺑـﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﺻـﺒﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ!« ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﺛـﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ۲۷
ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﺮج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﮐﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﭘﻮﯾﺸـﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗــﺎﺗﯽ ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣــﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد ،اﻣــﺎ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﻣﺴــﺌﻮل واﺣــﺪ ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ
ﮔـﻮﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻـﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕـﺎن ﺳـﯿﺎهﭘـﻮﺳﺖاﻧـﺪ ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ درﺑـﺎره واﮐﻨﺶ ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣﻮرد
ﻗﺘـﻞ ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
در ﺣﺎل ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎناﻧﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
وی اداﻣــﻪ داد :ﺑـﻪﻋﻨــﻮان اﺗﻔــﺎﻗﯽ ﺟــﺪی اﯾـﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻣــﻮرد ﺗــﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﻧﯿــﺎز ﺑـﻪ واﮐﻨﺸــﯽ ﺳــﺮ ﯾﻊ در ﺳــﻄﺢ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی درﺑﺎره از
ﻫـﻢ ﭘﺎﺷــﯽ دوﻟـﺖ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ و اﺷــﺎره ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ آن ﺷــﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،ﻃﺒـﻖ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷــﺪه ﻣﻘﺮر ﺷــﺪ ﺗﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ!« در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸـﻮر در اﯾﻦ روﯾـﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷـﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱
ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۶:۴۴

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد
 اﯾ ﮑﻨﺎ /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﺳﯿﺪﻣﻬـﺪی ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﺑـﺎ اﻋﻼـم ﺧﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ
آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﯾﮑﻨـﺎ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺳـﯿﺪﻣﻬﺪی ﺷـﺠﺎﻋﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ
ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺿـﻤﻦ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧـﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺑﺮای ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﭘﻮﯾﺸﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ،ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد ،اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در ﺣـﻮزه ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای
ﺷ ﻬ ﺮ وﻧ ﺪا ن ا ﯾ ﻦ ﮐ ﺸ ﻮ ر ا ﺳ ﺖ .
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ،ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﺧﺼﻮﺻـﺎ ً ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢاﮐﻨـﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑـﺎنﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ،زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی درﺑﺎره از ﻫﻤﭙﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آن ﺷـﻬﺮوﻧﺪ
آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ،ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۸:۳۰

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
 ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ۲۷
ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش »ﺧﺒﺮﻧـﺎﻣﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان«؛ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از داﻧﺸـﺠﻮ ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧﺎﮔﻮار در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای
ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﯾـﮏ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺷــﺒﯿﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣــﻮرد در ﮐﺸــﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣــﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤــﺎﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره و
اﺑﺮاز ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣـﻮرد ﻗﺘـﻞ ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾﯿـﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
آن ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  ۲۷ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ
از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛــﺎر ارﺳــﺎل ﺷــﺪه ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻـﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد  ۹۹در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴﺘﺎن

ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳـﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧﻪ ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 او اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺷﺎﻣـﻞ  ۴۴اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰ ﯾـﺪه ﭼﻨـﺪﯾﻦ دوره ﺟﺸـﻨﻮاره ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﺮ و
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻓﻀﺎﺳـﺎزی در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭘﯿﺮو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺧﺼﻮص ﺷـﻌﺎر
»ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸــﯿﻢ« )ﺣﺮف دل ﻫﻤـﻪ ﻣﻠـﺖ ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در آﻧﺠـﺎ ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ وارد ﺷــﺪه و اﻗـﺪام ﮐﺮده
اﺳـﺖ( ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﺎ ﻫﺸـﺘﮏ ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﯿﻢ و اﻓﺸـﺎی ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و آﻣـﺎده اراﺋـﻪ ﺑﻪ
ﻋ ﻼ ﻗ ﻤ ﻨ ﺪا ن ا ﺳ ﺖ .
 ﺧــﺪری ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪان ﺟﻬـﺖ در ﯾــﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾــﻞ اﺻــﻠﯽ و ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﯾـﻦ آﺛــﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ از ﻃﺮ ﯾــﻖ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧــﺘﯽ
 https://b۲n.ir/hoghoghebasharاﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م  /د .

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﮔﺮوه اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺟﻮان از اﻟـﺒﺮز ،ﺳـﺠﺎد ﺧـﺪری ،ﻣﺴـﺌﻮل رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮی اﺳـﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳـﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧﻪ ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ
آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و ﺟﻨﺎﯾـﺎت اﺧﯿﺮ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﮐﺸـﺘﺎر ﺳـﯿﺎه ﭘﻮﺳـﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر،
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳـﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧﻪ ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻓﺸﺎی ﭼﻬﺮه
واﻗﻌﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺷﺎﻣـﻞ  ۴۴اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰ ﯾـﺪه ﭼﻨـﺪﯾﻦ دوره ﺟﺸـﻨﻮاره ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ در رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﺮ و
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿــﮏ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫــﺪف ﻓﻀﺎﺳـﺎزی در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻣﺠـﺎزی و ﭘﯿﺮو ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص
ﺷﻌـﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﯿﻢ« )ﺣﺮف دل ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در آﻧﺠـﺎ ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ وارد ﺷـﺪه و اﻗـﺪام
ﮐﺮده اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﻫﺸـﺘﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﯿﻢ و اﻓﺸﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﻣﺎده اراﺋﻪ
ﺑ ﻪ ﻋ ﻼ ﻗ ﻤ ﻨ ﺪا ن ا ﺳ ﺖ .
ﺧــﺪری ﮔﻔــﺖ :ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪان ﺟﻬـﺖ در ﯾــﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾــﻞ اﺻــﻠﯽ و ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﯾـﻦ آﺛــﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ از ﻃﺮ ﯾــﻖ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧــﺘﯽ
 https://b۲n.ir/hoghoghebasharاﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م  /د .
خ
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ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ﻧ ﻤﺎ ﯾ ﺸ ﮕﺎ ه ﻣ ﺠﺎ ز ی #ﻧ ﻤ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﯿ ﻢ _ﻧ ﻔ ﺲ _ﺑ ﮑ ﺸ ﯿ ﻢ
 ﺳ ﭙ ﯿ ﺪا ر آﻧ ﻼ ﯾ ﻦ /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﺷ ﻬ ﺮ وﻧ ﺪ اﻟ ﺒ ﺮ ز

ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳـﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧﻪ ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳــﺘﺎن اﻟــﺒﺮز ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری دﺑﯿﺮﺧــﺎﻧﻪ ﺟﺸــﻨﻮاره ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ ،آﺛــﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 اﯾــﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه ﺷﺎﻣـــﻞ  ۴۴اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰ ﯾـــﺪه ﭼﻨـــﺪﯾﻦ دوره ﺟﺸـــﻨﻮاره ﺣﻘــﻮق ﺑﺸـــﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـــﺎﯾﯽ در رﺷـــﺘﻪﻫــﺎی ﭘﻮﺳــﺘﺮ و
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻓﻀﺎﺳـﺎزی در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻣﺠـﺎزی و ﭘﯿﺮو ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص
ﺷﻌـﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﯿﻢ« )ﺣﺮف دل ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺘﻬـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در آﻧﺠﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ وارد ﺷـﺪه و اﻗـﺪام ﮐﺮده
اﺳﺖ( ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﻫﺸـﺘﮏ #ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ_ﻧﻔﺲ_ﺑﮑﺸـﯿﻢ و #اﻓﺸﺎی_ﺣﻘﻮق_ﺑﺸـﺮ_آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و آﻣﺎده اراﺋﻪ
ﺑ ﻪ ﻋ ﻼ ﻗ ﻤ ﻨ ﺪا ن ﻣ ﯽﺑ ﺎ ﺷ ﺪ .
 ﻋﻼﻗﻤﻨـــــﺪان ﺟﻬـــــﺖ در ﯾـــــﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾـــــﻞ اﺻـــــﻠﯽ و ﺑـــــﺎ ﮐﯿﻔﯿـــــﺖ اﯾـــــﻦ آﺛـــــﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـــــﺪ از ﻃﺮ ﯾـــــﻖ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧـــــﺘﯽ
 https://b۲n.ir/hoghoghebasharاﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳــﺘﺎن اﻟــﺒﺮز ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری دﺑﯿﺮﺧــﺎﻧﻪ ﺟﺸــﻨﻮاره ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ ،آﺛــﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺠﺎد ﺧـﺪری ،ﻣﺴـﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺿـﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی
در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ و ﺟﻨﺎﯾــﺎت اﺧﯿﺮ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ در ﮐﺸــﺘﺎر ﺳــﯿﺎه ﭘﻮﺳــﺘﺎن اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ،ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳــﺘﺎن اﻟــﺒﺮز ﺑﺎ
ﻫﻤﮑــﺎری دﺑﯿﺮﺧــﺎﻧﻪ ﺟﺸــﻨﻮاره ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸــﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ و ﺑـﺎ ﻫــﺪف اﻓﺸـﺎی ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ دوﻟـﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﻀﺎﺳﺎزی در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾــﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺷﺎﻣــﻞ  ۴۴اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰ ﯾـــﺪه ﭼﻨـــﺪﯾﻦ دوره ﺟﺸـــﻨﻮاره ﺣﻘــﻮق ﺑﺸـــﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـــﺎﯾﯽ در رﺷـــﺘﻪﻫـــﺎی ﭘﻮﺳـــﺘﺮ و
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻓﻀﺎﺳـﺎزی در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭘﯿﺮو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺧﺼﻮص
ﺷﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﯿﻢ« )ﺣﺮف دل ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در آﻧﺠﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه و اﻗﺪام ﮐﺮده
اﺳﺖ( ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮏ #ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ_ﻧﻔﺲ_ﺑﮑﺸﯿﻢ و #اﻓﺸﺎی_ﺣﻘﻮق_ﺑﺸﺮ_آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﻣﺎده اراﺋﻪ
ﺑ ﻪ ﻋ ﻼ ﻗ ﻤ ﻨ ﺪا ن ﻣ ﯽﺑ ﺎ ﺷ ﺪ .
ﻋﻼﻗﻤﻨـــــﺪان ﺟﻬـــــﺖ در ﯾـــــﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾـــــﻞ اﺻــــــﻠﯽ و ﺑـــــﺎ ﮐﯿﻔﯿـــــﺖ اﯾـــــﻦ آﺛـــــﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـــــﺪ از ﻃﺮ ﯾـــــﻖ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧـــــﺘﯽ
 https://b۲n.ir/hoghoghebasharاﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﻮﯾﺶ ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴﺘﺎن /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ از راهاﻧـﺪازی ﭘـﻮﯾﺶ ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« و ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آن ﻫﻤﺰﻣـﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و
ز ﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۷۲اﺛﺮ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺳـﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ
ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺧﺼـﻮص راهاﻧــﺪازی ﭘـﻮﯾﺶ »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﮔﻔـﺖ :ﻋﻨـﻮان اﯾـﻦ ﭘـﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﺑﯿﺎﻧــﺎت
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﯽوﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻓﺰود :در ﻣﻘـﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ را ﻧﯿﺰ آوردهاﯾﻢ.
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻓﺮﻣﻮدهاﻧـﺪ» :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ ً ﻓﺮض ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿـﺪ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺴـﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴـﺮدی ﺗﻤﺎم ،زاﻧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﺬارد روی
ن ﯾﮏ ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻧﮕﻪ دارد و ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻫـﺪ ﺗﺎ او ﺟﺎن ﺑﺪﻫﺪ -او اﻟﺘﻤﺎس ﮐﻨﺪ ،اﺳـﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻢ
ﮔﺮد ِ

ﺧﻮﻧﺴـﺮد ﺑﻨﺸـﯿﻨﺪ روی او و ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻫـﺪ -ﭼﻨـﺪ ﭘﻠﯿﺲ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑ ِﺎﯾﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻫﯿـﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰی
ﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﺎ
ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ﮐ ﻪ ﺟ ﺪ ﯾـ ﺪ ا ً ﺑ ﻪ و ﺟ ﻮ د آ ﻣـ ﺪ ه ﺑ ﺎ ﺷـ ﺪ ؛ ﻃ ﺒ ﯿ ﻌ ِ

ﺣﺎﻻ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑـﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﻫﻤﯿـﻦ ﮐـﺎر را ﮐﺮدهاﻧــﺪ ،ﺑـﺎ ﻋﺮاق ﻫﻤﯿـﻦ ﮐـﺎر را ﮐﺮدهاﻧــﺪ ،ﺑـﺎ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﮐـﺎر را ﮐﺮدهاﻧــﺪ؛ ﺑـﺎ ﺧﯿﻠﯽ از
ﺖ ﺣ ﮑﻮﻣ ﺖ
ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﻧﯿـﺎ ]از ﺟﻤﻠﻪ[ ﻗﺒـﻞﻫـﺎ ﺑـﺎ وﯾﺘﻨـﺎم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻫـﺎ را ﮐﺮدهاﻧـﺪ؛ اﯾﻦ اﺧﻼق آﻣﺮ ﯾﮑﺎ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌ ِ
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ اﺳﺖ؛ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺟﻮری ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻻـ ﻣﺮدم ﺷـﻌﺎر ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﮐﻪ »ﺑﮕﺬار ﯾـﺪ ﻣـﺎ ﻧ َﻔَﺲ ﺑﮑﺸـﯿﻢ« ﯾـﺎ »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧ َﻔَﺲ ﺑﮑﺸـﯿﻢ« ،ﮐﻪ در اﯾـﺎﻟﺖﻫﺎ و
ﺗﻈــﺎﻫﺮاتﻫــﺎی وﺳــﯿﻊ ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ،اﻣﺮوز ﺷــﻌﺎر ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،اﯾــﻦ در واﻗــﻊ ﺣﺮف دل ﻫﻤـﻪی
ﻣﻠ ّﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در آﻧﺠﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه و اﻗﺪام ﮐﺮده؛ اﯾﻦ ﺟﻮری اﺳﺖ.
«وی در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿـﺎت آﻣﺎری آﺛﺎر ﭘﻮﯾﺶ »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﮔﻔﺖ ۷۲ :اﺛﺮ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی  ۴۵ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ از ۲۷
ﮐﺸـﻮر ﺟﻬـﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘـﻮﯾﺶ ﻃﯽ ﺗﻨﻬـﺎ  ۳روز در ﯾـﺎﻓﺖ ﺷـﺪ و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ روی ﻧﺴـﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﮐـﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ ﺗـﺎ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی و
اﯾﺮانﮐﺎرﺗﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
ﺷﺠــﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آﺛـﺎر ﭘـﻮﯾﺶ »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺳـﺎﻋﺖ  ۱۱روز ﭼﻬﺎرﺷـــﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه
ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و در ز ﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان وﻟﯽﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
وی در ﻣـﻮرد دﻻﯾـﻞ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘـﻮﯾﺶ و ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ آن ﮔﻔﺖ :ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﯾـﮏ ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
 ۲۵ﻣﻪ  ،۲۰۲۰ﻣـﺪﺗﯽ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ در ﯾـﮏ ﺷـﺎوﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺴـﺮان ﭘﻠﯿﺲ ﺷـﻬﺮ ﻣﯿﻨﯿـﺎﭘﻮﻟﯿﺲ از اﯾـﺎﻟﺖ ﻣﯿﻨﻪﺳﻮﺗﺎ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،زاﻧﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﺪود  ۹دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺮدن وی ﮔﺬاﺷﺖ ،درﮔﺬﺷﺖ.
اﯾـﻦ ﮐــﺎر ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ﺑـﻪ ﺑﻬــﺎﻧﻪ اراﺋـﻪ ﺑﯿﺴـﺖ دﻻــری ﺗﻘﻠـﺒﯽ از ﺳـﻮی ﯾـﮏ ﺷــﻬﺮوﻧﺪ ﺳــﯿﺎهﭘـﻮﺳﺖ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ
ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﺷ ﺪ ﮐ ﻪ ﺗ ﻘﻠﺒ ﯽ ﻫ ﻢ ﻧﺒﻮ د ه ا ﺳ ﺖ.
رﻫﮕـﺬراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر ﺑﻮدﻧـﺪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺿـﺒﻂ و در ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾـﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﺮد ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳـﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾـﺪ ﺣـﺪود ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﺳﻦ دارد ،ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﯽ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻼـ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ وزﻧﺶ را روی ﮔﺮدن او اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ.
« ﺻﺪای ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﻠﻮﯾﺪ اﺟﺎزه ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺷﺎ ﻫ ﺪ د ﯾ ﮕ ﺮ ی ﺑ ﻪ ﭘﻠ ﯿ ﺲ ﻣ ﯽ ﮔ ﻮ ﯾ ﺪ ﮐ ﻪ ا ز ﺑ ﯿ ﻨ ﯽ آ ﻗﺎ ی ﻓﻠ ﻮ ﯾ ﺪ ﺧ ﻮ ن ﻣ ﯽآ ﯾ ﺪ .
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺶ را از روی ﮔﺮدن او ﺑﺮدارد.
اﻣﺎ اﻓﺴﺮان ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺶ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻣـﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭼﻨﯿﻦ روﯾـﺪادی ﺳـﮑﻮت ﻧﺨـﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑـﺎ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد درد و
رﻧﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻔﮑﺮات دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره دم از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮑﺸﯿﻢ.
آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ﺑﺮای ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺧــﻮد ارزش ﻗﺎﺋــﻞ ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑـﻪ ﺷــﺪت رﻓﺘﺎرﻫــﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﺎﻧﻪ و ﺿــﺪﺣﻘﻮق ﺑﺸــﺮ ﯾﺖ اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ادﻋﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮدن را دارد.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۴۷

اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﭘﺮﭼﻢدار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ داد ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در اداﻣـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﯾـﺪ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﻣـﺎ را در راهاﻧـﺪازی اﯾـﻦ ﭘـﻮﯾﺶ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
در اﯾـﻦ روﯾــﺪاد ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪاﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫــﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﻠﮋ ﯾــﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،آﻟﻤــﺎن ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،اﻧــﺪوﻧﺰی ،ﻣﮑﺰ ﯾــﮏ ،آرژاﻧـﺘﯿﻦ،
ﺑﺮز ﯾﻞ ،ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ و  ۱۶ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺛﺮ ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ
در ﭘـﻮﯾﺶ»ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨــﺪ ﮔﻔـﺖ :ﺣـﺪود  ۳۵ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﻧﯿـﺎ ﺗﻌـﺎﻣﻞ
ﺟـﺪی و ﻣﺴـﺘﻤﺮ دار ﯾﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮی و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﺴـﯿﺎری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش
دا د ها ﯾ ﻢ .
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﻣـﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ ،آﻧﭽﻨـﺎن ﮐﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﮐﻮﭼـﮏ ﻣـﻮرد
ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻫﺮ روﯾـﺪادی را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان
ﻣﺎ ﻟﺒﯿ ﮏ ﻣ ﯽ ﮔ ﻮﯾﻨ ﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳــﺖ ،ﭘــﻮﯾﺶ»ﻧﻤﯽﺗــﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« از ﺳــﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫــﺎی ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘــﺎ ﺷــﺪه اﺳـﺖ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آن روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 ۳۱ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم/

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۲:۳۶

رواﯾﺖ  ۴۵ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺷﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
 ﺗﯿﺘﺮ / ۱

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۴۱۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :داﻧﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑـﻪ دﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ و ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺗﯿـﺘﺮ ﯾﮑﮕﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳـﺘﻤﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺻـﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ۲۱
ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷـﺮ ﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه،
ﻣﺠﺘـﺒﯽ  ،ﻣﺤﻤــﺪرﺿﺎ ﺳــﻨﮕﺮی ،ﻣﺎز ﯾـﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣــﺪﯾﺮان ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در ﮔـﺎﻟﺮی
ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ درﺑـﺎره اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔـﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ
ﺑﮑﺸﻢ« ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی ﺑﻮد و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروزی دوﺳﺘﺎن در ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ۷۲ ،اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳـﺮی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳﺖ و اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺗـﻮﺟﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ ز ﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ دم ﻣﯽزﻧﻨـﺪ ،ﻣـﺪام اﺗﻔﺎق
ﻣ ﯽا ﻓ ﺘ ﺪ و د ر ﻋ ﻤ ﻞ د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺧ ﻮ د ﺷ ﺎ ن  ،ﻧ ﺎ ﻗ ﺾ ﺣ ﻘ ﻮ ق ﺑ ﺸ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ .
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۴۸

از ﻫﺮ  ۱۰آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﺒﺘﻼـ ﺷﺪﻧـﺪ  ۷ﻧﻔﺮﺷـﺎن رﻧﮕﯿـﻦ ﭘـﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ،ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﻇﻠﻢ و
ﺗﺒﻌﯿﻀـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ روا داﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌـﺪ از آن ،ﺑـﺎ اﺗﻔـﺎق ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ رﻗﻢ ﺧﻮرد ،دﻣـﻞﻫـﺎی
ﭼﺮﮐﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧـــﺪ ،ﻫﻤﭽﻨـــﺎن ﮐــﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎر ﯾﮑـــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖﻫــﺎی ﻋﺮب ،ﻋﻨــﻮان اﯾــﻦ ﺟﺮ ﯾــﺎن را »ﺑﻬــﺎر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ«
ﻣ ﯽﻧﺎ ﻣ ﻨ ﺪ .
وی ﮔﻔـﺖ :ﻗﺮار ﺑـﻮد ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در اﺑﺘـﺪای ﮐـﺎر »اﻓـﻮل آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ« ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی درﺑﺎره ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪات اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷـﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ
ا ﯾ ﻦ ﻣ ﻮ ﺿ ﻮ ع ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ دا د ﯾ ﻢ .
در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﮐﺘـﺎب آﺛـﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ
ﺷﺮ ﯾﻒ و ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ:ﻣﻬﺮاﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۲:۳۶

رواﯾﺖ  ۴۵ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺷﻌﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
 ﻫ ﻤ ﺸ ﻬ ﺮ ی آﻧ ﻼ ﯾ ﻦ /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۴۱۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :داﻧﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮداد در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻫﻤﺸــﻬﺮی اﻧﻼـﯾﻦ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣﻬﺮ ،ﻣﺮاﺳـﻢ اﻓﺘﺘـﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺻــﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣﺤﺴﻦ ﻣـﺆﻣﻨﯽ ﺷـﺮ ﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧـﺪوﺳﺖ ،ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﺳـﻨﮕﺮی ،ﻣﺎز ﯾﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ درﺑـﺎره اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔـﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ
ﺑﮑﺸﻢ« ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی ﺑﻮد و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروزی دوﺳﺘﺎن در ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ۷۲ ،اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳـﺮی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳﺖ و اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ و اﻋـﺘﺮاض ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ ز ﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ دم ﻣﯽزﻧﻨـﺪ ،ﻣـﺪام اﺗﻔﺎق
ﻣ ﯽا ﻓ ﺘ ﺪ و د ر ﻋ ﻤ ﻞ د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺧ ﻮ د ﺷ ﺎ ن  ،ﻧ ﺎ ﻗ ﺾ ﺣ ﻘ ﻮ ق ﺑ ﺸ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ .
از ﻫﺮ  ۱۰آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﺒﺘﻼـ ﺷﺪﻧـﺪ  ۷ﻧﻔﺮﺷـﺎن رﻧﮕﯿـﻦ ﭘـﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ،ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﻇﻠﻢ و
ﺗﺒﻌﯿﻀـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ روا داﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌـﺪ از آن ،ﺑـﺎ اﺗﻔـﺎق ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ رﻗﻢ ﺧﻮرد ،دﻣـﻞﻫـﺎی
ﭼﺮﮐﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧـــﺪ ،ﻫﻤﭽﻨـــﺎن ﮐــﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎر ﯾﮑـــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖﻫــﺎی ﻋﺮب ،ﻋﻨــﻮان اﯾــﻦ ﺟﺮ ﯾــﺎن را »ﺑﻬــﺎر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ«
ﻣ ﯽﻧﺎ ﻣ ﻨ ﺪ .
وی ﮔﻔـﺖ :ﻗﺮار ﺑـﻮد ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در اﺑﺘـﺪای ﮐـﺎر »اﻓـﻮل آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ« ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی درﺑﺎره ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪات اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷـﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ
ا ﯾ ﻦ ﻣ ﻮ ﺿ ﻮ ع ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ دا د ﯾ ﻢ .

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﮐﺘـﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷﺮ ﯾﻒ و ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۳:۱۴

اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺎ آﺛﺎری از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
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 ۷ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :داﻧﺎ

۳۰۰۰۰ 

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
و ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻣـﻮج ،ﻣﺮاﺳـﻢ اﻓﺘﺘـﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« اﻣﺮوز
ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﻣﺤﺴـﻦ ﻣـﻮﻣﻨﯽ ﺷــﺮ ﯾﻒ ر ﯾﯿﺲ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه،
ﻣﺎز ﯾـﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ،ﻣﺠﺘـﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧــﺪوﺳﺖ ﺷـﺎﻋﺮ ،ﻣﺤﻤــﺪرﺿﺎ ﺳــﻨﮕﺮی ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣـﺪﯾﺮان
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ای ﻃﻮﻻـﻧﯽ و ﭘﺮﺑـﺎر در ﺑﺮﮔﺰاری روﯾــﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ دارد ،اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﻬـﺎدی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﻣﺘﻌـﺪدی از اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن داﯾﺮ ﺷـﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎب آﺛﺎر ﺣﺎﺿـﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭼﺎپ ﺷـﺪه و از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨـﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﻋﻨﻮان اﯾﻦ روﯾﺪاد و دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری اش ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻮج ﮔﻔﺖ :در
اﺑﺘـﺪا ﺑﻨـﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾـﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻓﻮل اﻣﺮ ﯾﮑﺎ« داﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺷﺎﻫـﺪﯾﻢ ﮐﻪ
آﻣﺮ ﯾﮑﺎﺋﯿﻬﺎ ﻣﺪام از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎ دار رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ ه ﻇﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻖ آﻧﻬـﺎ روا داﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﯾـﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑـــــﺎ ﺳـــــﺮ زده ﺑـــــﺎﻋﺚ ﺷـــــﺪه ﮐـــــﻪ اﻋﺘﺮاﺿـــــﺎت وﺳـــــﯿﻌﯽ در آن ﮐﺸـــــﻮر ﺷـــــﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣـــــﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖﻫﺎی ﻋﺮب ،اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را »ﺑﻬﺎر آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ اداﻣـﻪ داد :ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎت در آﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮارﺳــﯿﺪن ﻫﻔﺘـﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸــﺮ ،در ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﺑﺤﺚ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﯿــﻢ و از آﻧﺠـــﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﻘــﺎم ﻣﻌﻈــﻢ رﻫــﺒﺮی در ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺗﺸــﺎن درﺑــﺎره ﺟــﻮرج ﻓﻠﻮﯾـــﺪ ،درﺑــﺎره ﭘﺮداﺧﺘــﻦ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع
»ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﯾﻢ.

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۳:۴۹

رواﯾﺖ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ از ﺷﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
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ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :داﻧﺎ

ﺳﯿﻨﻤﺎﭘﺮس :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از ۴۵
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﯿﻨﻤﺎﭘﺮس ،ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﺎ
ﺣﻀـﻮر ﻣﺤﺴـﻦ ﻣـﺆﻣﻨﯽ ﺷــﺮ ﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ،ﻣﺠﺘــﺒﯽ
رﺣﻤﺎﻧــﺪوﺳﺖ ،ﻣﺤﻤــﺪرﺿﺎ ﺳــﻨﮕﺮی ،ﻣﺎز ﯾــﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣــﺪﯾﺮان ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در
ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ درﺑـﺎره اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔـﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ
ﺑﮑﺸﻢ« ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی ﺑﻮد و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروزی دوﺳﺘﺎن در ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ۷۲ ،اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳـﺮی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳﺖ و اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ و اﻋـﺘﺮاض ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ ز ﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ دم ﻣﯽزﻧﻨـﺪ ،ﻣـﺪام اﺗﻔﺎق
ﻣ ﯽا ﻓ ﺘ ﺪ و د ر ﻋ ﻤ ﻞ د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺧ ﻮ د ﺷ ﺎ ن  ،ﻧ ﺎ ﻗ ﺾ ﺣ ﻘ ﻮ ق ﺑ ﺸ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ .
از ﻫﺮ  ۱۰آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﺒﺘﻼـ ﺷﺪﻧـﺪ  ۷ﻧﻔﺮﺷـﺎن رﻧﮕﯿـﻦ ﭘـﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ،ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﻇﻠﻢ و
ﺗﺒﻌﯿﻀـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ روا داﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌـﺪ از آن ،ﺑـﺎ اﺗﻔـﺎق ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ رﻗﻢ ﺧﻮرد ،دﻣـﻞﻫـﺎی
ﭼﺮﮐﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧـــﺪ ،ﻫﻤﭽﻨـــﺎن ﮐــﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎر ﯾﮑـــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖﻫــﺎی ﻋﺮب ،ﻋﻨــﻮان اﯾــﻦ ﺟﺮ ﯾــﺎن را »ﺑﻬــﺎر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ«
ﻣ ﯽﻧﺎ ﻣ ﻨ ﺪ .
وی ﮔﻔـﺖ :ﻗﺮار ﺑـﻮد ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در اﺑﺘـﺪای ﮐـﺎر »اﻓـﻮل آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ« ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی درﺑﺎره ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪات اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷـﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ
ا ﯾ ﻦ ﻣ ﻮ ﺿ ﻮ ع ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ دا د ﯾ ﻢ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﮐﺘـﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷﺮ ﯾﻒ و ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳـﯿﻨﻤﺎﭘﺮس ،ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺻـﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺤﺴـﻦ ﻣــﺆﻣﻨﯽ ﺷــﺮ ﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ،ﻣﺠﺘــﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧــﺪوﺳﺖ،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻨﮕﺮی ،ﻣﺎز ﯾﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ...

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﯿﻨﻤﺎﭘﺮس ،ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﺎ
ﺣﻀـﻮر ﻣﺤﺴـﻦ ﻣـﺆﻣﻨﯽ ﺷــﺮ ﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ،ﻣﺠﺘــﺒﯽ
رﺣﻤﺎﻧــﺪوﺳﺖ ،ﻣﺤﻤــﺪرﺿﺎ ﺳــﻨﮕﺮی ،ﻣﺎز ﯾــﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣــﺪﯾﺮان ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در

ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ...ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳـﯿﻨﻤﺎﭘﺮس ،ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮدادﻣـــﺎه ﺑـــﺎ ﺣﻀــﻮر ﻣﺤﺴــﻦ ﻣــﺆﻣﻨﯽ ﺷـــﺮ ﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﺪﻣﺴـــﻌﻮد ﺷـــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ،ﻣﺠﺘـﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧــﺪوﺳﺖ ،ﻣﺤﻤــﺪرﺿﺎ ﺳــﻨﮕﺮی ،ﻣﺎز ﯾــﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣــﺪﯾﺮان ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان
ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ درﺑـﺎره اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔـﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ
ﺑﮑﺸﻢ« ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی ﺑﻮد و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروزی دوﺳﺘﺎن در ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ۷۲ ،اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳـﺮی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳﺖ و اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ و اﻋـﺘﺮاض ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ ز ﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ دم ﻣﯽزﻧﻨـﺪ ،ﻣـﺪام اﺗﻔﺎق
ﻣ ﯽا ﻓ ﺘ ﺪ و د ر ﻋ ﻤ ﻞ د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺧ ﻮ د ﺷ ﺎ ن  ،ﻧ ﺎ ﻗ ﺾ ﺣ ﻘ ﻮ ق ﺑ ﺸ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ .
از ﻫﺮ  ۱۰آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﺒﺘﻼـ ﺷﺪﻧـﺪ  ۷ﻧﻔﺮﺷـﺎن رﻧﮕﯿـﻦ ﭘـﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ،ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﻇﻠﻢ و
ﺗﺒﻌﯿﻀـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ روا داﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌـﺪ از آن ،ﺑـﺎ اﺗﻔـﺎق ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ رﻗﻢ ﺧﻮرد ،دﻣـﻞﻫـﺎی
ﭼﺮﮐﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧـــﺪ ،ﻫﻤﭽﻨـــﺎن ﮐــﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎر ﯾﮑـــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖﻫــﺎی ﻋﺮب ،ﻋﻨــﻮان اﯾــﻦ ﺟﺮ ﯾــﺎن را »ﺑﻬــﺎر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ«
ﻣ ﯽﻧﺎ ﻣ ﻨ ﺪ .
وی ﮔﻔـﺖ :ﻗﺮار ﺑـﻮد ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در اﺑﺘـﺪای ﮐـﺎر »اﻓـﻮل آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ« ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی درﺑﺎره ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪات اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷـﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ
ا ﯾ ﻦ ﻣ ﻮ ﺿ ﻮ ع ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ دا د ﯾ ﻢ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﮐﺘـﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷﺮ ﯾﻒ و ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ  :ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭘﺮس ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬار ﯾﺪ :

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﺳﺮوﻳﺲ ﻋﻜﺲ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﻣﻴﺰان
 ﺗﻮﯾﯿﺘ ﺮ /

۰

۰

۰

۰

۱۹۲۸ 

۰

۱۴:۲۳

اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ) ۲۱ﺧﺮداد( در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻋ ﻜﺎ س :ﻣ ﺼ ﻄ ﻔ ﯽ رو د ﮐ ﯽ
ﻣ ﺸﺎ ﻫ ﺪ ه ﺗ ﺼﺎوﻳ ﺮ:
#ﻧ ﻤﺎ ﻳ ﺸ ﮕﺎ ه  #ﻛﺎ ر ﻳ ﻜﺎﺗ ﻮ ر  #ﻫ ﻨ ﺮ

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
 ﺗﻮﯾﯿﺘ ﺮ /

۰

۰

۰

۰

۰

۱۲۳۳ 

۱۵:۳۵

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﻫﻤﺰﻣﺎن در #ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان
وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۷۲اﺛﺮ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
##اﻓﻮل_آﻣﺮ ﯾﮑﺎ USDeclineMatters##

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۵:۵۶



ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺟﺎری اﺳﺖ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :درﺣﺎﺷﯿﻪ

ﻣﺴــﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﻔـﺖ :اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ اﻣﺮوزه در ﺟﻬـﺎن ﻏﺮب رخ داده ﺑـﻪ ﻣـﻮﺟﺐ ﻓﻀـﺎی
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در اﺑﺘـﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﺸـﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺷـﺪ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺗﻠـﺦ رخ داد و ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدن ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﻌﻠﻪور ﺷـﺪن آﺗﺶ ز ﯾﺮ ﺧـﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﻀـﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪ ،ز ﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺮ ﯾﺎن و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺎری و ﺳﺎری اﺳﺖ.
 ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ در اداﻣـﻪ اﻓﺰود :اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻏﯿﺮ از ﮔــﺎﻟﺮی ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در ز ﯾﺮﮔــﺬر ﻣﯿــﺪان وﻟﯿﻌﺼــﺮ و اﯾـﻮان
اﻧﺘﻈـﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺮای اﻧـﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘـﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ  pdfﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﯿﺰان ﺗـﺄﺛﯿﺮ و ﺑﺎزﺗـﺎب ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺑـﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ از ﺑﺎزﺧﻮرد و ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺒﺮی ﺧﻮﺑﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻزم را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان  -ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﺎ
آﺛــﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨـــﺪان  ۲۷ﮐﺸــﻮر و ﺑــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع ﻓﻀــﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﺎﻧﻪ ﮐﺸــﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ،ﺑـﻪ دﺑﯿﺮی ﺳــﯿﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺷــﺠﺎﻋﯽ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در اﺑﺘـﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﺸـﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺷـﺪ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻠﺦ رخ داد و ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدن ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﻌﻠﻪور ﺷﺪن آﺗﺶ ز ﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪ ،ز ﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺮ ﯾﺎن و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺎری و ﺳﺎری اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭘﻮﯾﺸـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽاﻓﺘـﺎد ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻤﻮاره ادﻋﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ داﺷـﺘﻪ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﺿﺪ
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻢ را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۵۳

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻌـﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾـﺪ اﺗﻔﺎق ﺳـﺮ ﯾﻌﯽ را رﻗﻢ زده و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺳـﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷـﺪ ،ز ﯾﺮا زﺑﺎن اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﺟﺰﺋﯿـﺎت اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣـﺎ در ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﭼﻨـﺪ روزه
ﺗﻼـــش ﮐﺮدﯾــﻢ ﺗـــﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨـــﺪان اﯾﺮان و ﺟﻬـــﺎن را ﺑﺮای اﯾــﻦ ﭘـــﻮﯾﺶ ﮔﺮد ﻫــﻢ آورده و ﻣﺎﺣﺼـــﻞ آن ﻫﻔﺘـــﺎد و دو اﺛﺮ از
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﺴﺖوﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﻮده ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮتﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ در اداﻣـﻪ اﻓﺰود :اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻏﯿﺮ از ﮔــﺎﻟﺮی ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی در ز ﯾﺮﮔــﺬر ﻣﯿــﺪان وﻟﯿﻌﺼــﺮ و اﯾـﻮان
اﻧﺘﻈـﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺮای اﻧـﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ  pdfﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح و روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ،ﻣﺎز ﯾﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﻪ
ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ اﺛﺮ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔـﺎﻟﺮیﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ دﯾـﺪ ﻋﻤﻮم
رﺳﯿﺪه و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣـﺎ ﻣـﺪﻋﯽ رﻫـﺒﺮی ﻓﻀـﺎﻫـﺎی ﻋـﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫـﺎﻧﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻨﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾـﺪ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮ ﯾﻊ و ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﯿﮋﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ
روﯾﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬـﻢ و ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﺣﺴــﺎب آﻣــﺪه و اﻣﺮوزه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﻮدﺟـﻮش و آﺗﺶ ﺑـﻪ اﺧﺘﯿــﺎر در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی
ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
وی ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻣﯿـﺪ ﺷـﺨﺺ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻧﺴـﻞ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋـﺪم ﺣﻤـﺎﯾﺖ و
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﻮدﺟﻮش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﯿﺰان ﺗـﺄﺛﯿﺮ و ﺑﺎزﺗـﺎب ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
اﯾـﻦ ﺣـﻮزه و ﺑـﺎ اﯾـﻦﮔـﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ آنﻫـﺎ از ﺑـﺎزﺧﻮرد و ﺑﺎزﺗـﺎب ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮﺑﯽ در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻزم را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
 ﺗﻮﯾﯿﺘ ﺮ /

۵

۳

۰

۰

۱۲۳۳ 

۳۹۰ 

۱۶:۰۵

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﻫﻤﺰﻣﺎن در #ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۷۲اﺛﺮ از ۲۷
ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺟ ﻬﺎ ن ﮔ ﺸﺎﯾ ﺶ ﯾﺎ ﻓ ﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
#اﻓﻮل_آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
USDeclineMatters#
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۵۴

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۶:۱۹

ﻧﻤﺎﻳﺶ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﻲﺗﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي
 آر ﯾ ﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ  -ﻧﻤﺎﻳﺶ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﻲﺗﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن از  ۲۷ﮐﺸـﻮر در اﯾﻦ روﯾـﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ و
ﺑﯿﺶ از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺷـﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎلﺷـﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد ﻣﺎه در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ در ﺻـﻔﺤﻪ ﻣﺠﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓﺳـﺮای اﻧـﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ .farhangsara

ﺑـﻪ ﻫﻤـﺖ ﻓﺮﻫﻨـﮓﺳــﺮای اﻧـﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ اﻋﺘﺮاﺿـﺎت آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾـﺎ-ﺗﻌـﺪادی از آﺛـﺎر ﺑﺮﮔﺰ ﯾـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓﺳـﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﮓﺳﺮای اﻧـﺪﯾﺸﻪ ،ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ
ﺑـﻪ ﮔﺰارش آر ﯾــﺎ و ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨ 
ﺗﺠﺴــﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌـﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺗﻠـﺦ و ﻧـﺎﮔﻮار در
آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،ﯾـﮏ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ در ﮐﺸـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ رخ داده ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤـﺎﯾﺖ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﯽ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣـﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﮔـﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای
ﺷ ﻬ ﺮ وﻧ ﺪا ن ا ﯾ ﻦ ﮐ ﺸ ﻮ ر ا ﺳ ﺖ .
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼـﻮص اﺷـﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔــﺖ :واﮐﻨﺶ ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬــﻮر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ در ﻣــﻮرد ﻗﺘــﻞ ﺟــﻮرج ﻓﻠﻮﯾــﺪ ﺣﺮﮐــﺖ ﺧﺼــﻤﺎﻧﻪای ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮدم آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﺧﺼﻮﺻـﺎ ً ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣـﺎل ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﺳـﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑـﺎنﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض وارد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق ﺟـﺪی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏ واﮐﻨﺶ ﺳـﺮ ﯾﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض زﺑﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﭘﺲ از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص از ﻫـﻢ ﭘﺎﺷـﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ آن
ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن از  ۲۷ﮐﺸـﻮر در اﯾـﻦ روﯾـﺪاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ و
ﺑﯿﺶ از  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر
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ﺷﺠـﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه آﺛﺎر ارﺳﺎلﺷـﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱ﺧﺮداد ﻣﺎه در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از آﺛـﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ در ﺻـﻔﺤﻪ ﻣﺠـﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓﺳـﺮای اﻧـﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ .farhangsara
 andisheﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۶:۵۴

آﺛﺎر ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
 درﺣﺎﺷﯿﻪ /
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ آﻏﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ در ﮔﺎﻟﺮ...

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ در ﻣﺮاﺳـﻢ
آﻏـﺎز ﺑـﻪ ﮐـﺎر اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔـﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯽ ﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ در ﮔـﺎﻟﺮ ...ﺑﻪ ﮔﺰارش
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮔﻔـﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯽ ﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در ز ﯾﺮﮔـﺬر
ﻣﯿـﺪان وﻟﯽ ﻋﺼــﺮ)ﻋـﺞ( و اﯾـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴــﺮای اﻧـﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺳــﻄﺢ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯽ دی اف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ اﻓﺰود :اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب رخ داده ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻠﺦ رخ داد و ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدن ﺟﺎن ﺧﻮد را
از دﺳﺖ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﻌﻠﻪور ﺷﺪن آﺗﺶ ز ﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪ ز ﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺮ ﯾﺎن و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺎری و ﺳﺎری اﺳﺖ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ اﻓﺰود :اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭘﻮﯾﺸـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽاﻓﺘـﺎد و ﻫﻤـﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﻫـﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼـب
درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ادﻋﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ داﺷـﺘﻪ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﺿـﺪ اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻢ را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
ﺑﻌــﺪ از اﯾــﻦ اﺗﻔﺎﻗــﺎت و ﺑﯿﺎﻧــﺎت ﻣﻘــﺎم ﻣﻌﻈــﻢ رﻫــﺒﺮی اﺣﺴــﺎس ﮐﺮدﯾــﻢ ﺑﺎﯾــﺪ اﺗﻔــﺎق ﺳـــﺮ ﯾﻌﯽ را رﻗــﻢ زده و ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ
ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷـﺪ ز ﯾﺮا زﺑﺎن اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای
ﺗ ﻤﺎ ﻣ ﯽ ﺟ ﻬﺎ ن ا ﺳ ﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎح و روﻧﻤـﺎﯾﯽ از ﮐﺘـﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ،ﻣﺎز ﯾـﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨـﺪ اﺛﺮ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﺷﺪه ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ داﺷـﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪ ﻋﻤﻮم
رﺳﯿﺪه و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣـﺎ ﻣـﺪﻋﯽ رﻫـﺒﺮی ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﻋـﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫـﺎﻧﻪ در ﺑﺴـﺘﺮ ﻫﻨﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾـﺪ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮ ﯾﻊ و ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﯿﮋﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ
روﯾﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬـﻢ و ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﺣﺴــﺎب آﻣــﺪه و اﻣﺮوزه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﻮدﺟـﻮش و آﺗﺶ ﺑـﻪ اﺧﺘﯿــﺎر در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر
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ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻣﯿﺪ ﺷـﺨﺺ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﻮدﺟﻮش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﯿﺰان ﺗـﺄﺛﯿﺮ و ﺑﺎزﺗـﺎب ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
اﯾـﻦ ﺣـﻮزه و ﺑـﺎ اﯾـﻦﮔـﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ آنﻫـﺎ از ﺑـﺎزﺧﻮرد و ﺑﺎزﺗـﺎب ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮﺑﯽ در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻزم را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ ﺑـﺎ آﺛـﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان  ۲۷ﮐﺸـﻮر و ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﻀـﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ ﮐﺸـﻮر
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﻣﺮوز در ﮔﺎﻟﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ  :اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬار ﯾﺪ :

۲۱
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ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺟﺎری اﺳﺖ
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ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب رخ داده ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻀﺎی
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻌـﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾـﺪ اﺗﻔﺎق ﺳـﺮ ﯾﻌﯽ را رﻗﻢ
زده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳـﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ ز ﯾﺮا زﺑﺎن اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
 ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﺟﺰﺋﯿـﺎت اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣـﺎ در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭼﻨـﺪ روزه
ﺗﻼـش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن را ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ﻫﻔﺘﺎد و دو اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان
ﺑﯿﺴﺖوﻫﻔﺖ ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ دﻧﯿـﺎ ﻣﺘـﻮﺟﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﻮده ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮتﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
 ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ در اداﻣـﻪ اﻓﺰود :اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻏﯿﺮ از ﮔــﺎﻟﺮی ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی در ز ﯾﺮﮔــﺬر ﻣﯿــﺪان وﻟﯿﻌﺼــﺮ و اﯾـﻮان
اﻧﺘﻈـﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺮای اﻧـﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘـﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ  pdfﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻫﻨﺮ دﻓـﺎعﭘﺮس ،ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑـﺎ آﺛـﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ۲۷
ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ا ﻓﺘﺘﺎ ح ﺷ ﺪ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ در اﺑﺘـﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﺸـﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺷـﺪ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻠﺦ رخ داد و ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدن ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﻌﻠﻪور ﺷﺪن آﺗﺶ ز ﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪ ز ﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺮ ﯾﺎن و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺎری و ﺳﺎری اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﭘﻮﯾﺸـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽاﻓﺘـﺎد ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ

اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ اذﻋـﺎن داﺷﺖ :ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻤﻮاره ادﻋـﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ داﺷـﺘﻪ وﻟﯽ در
ﻋﻤﻞ ﺿﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻢ را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻌـﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎت و ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾـﺪ اﺗﻔﺎق ﺳـﺮ ﯾﻌﯽ را رﻗﻢ
زده و ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﺳـﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﯾـﻦ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷـﺪ ز ﯾﺮا زﺑـﺎن اﯾـﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﻮده و
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺌﻮل واﺣـﺪ ﺗﺠﺴـﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﺟﺰﺋﯿـﺎت اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣـﺎ در ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﭼﻨـﺪ روزه
ﺗﻼـــش ﮐﺮدﯾــﻢ ﺗـــﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨـــﺪان اﯾﺮان و ﺟﻬـــﺎن را ﺑﺮای اﯾــﻦ ﭘـــﻮﯾﺶ ﮔﺮد ﻫــﻢ آورده و ﻣﺎﺣﺼـــﻞ آن ﻫﻔﺘـــﺎد و دو اﺛﺮ از
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﺴﺖوﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﻮده ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮتﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﺷﺠــﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ در اداﻣـﻪ اﻓﺰود :اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻏﯿﺮ از ﮔــﺎﻟﺮی ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی در ز ﯾﺮﮔــﺬر ﻣﯿــﺪان وﻟﯿﻌﺼــﺮ و اﯾـﻮان
اﻧﺘﻈـﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺮای اﻧـﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ  pdfﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح و روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ،ﻣﺎز ﯾﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﻪ
ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ اﺛﺮ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔـﺎﻟﺮیﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ دﯾـﺪ ﻋﻤﻮم
رﺳﯿﺪه و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣـﺎ ﻣـﺪﻋﯽ رﻫـﺒﺮی ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﻋـﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫـﺎﻧﻪ در ﺑﺴـﺘﺮ ﻫﻨﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾـﺪ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮ ﯾﻊ و ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﯿﮋﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ
روﯾﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬـﻢ و ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﺣﺴــﺎب آﻣــﺪه و اﻣﺮوزه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﻮدﺟـﻮش و آﺗﺶ ﺑـﻪ اﺧﺘﯿــﺎر در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی
ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
وی ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻣﯿـﺪ ﺷـﺨﺺ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻧﺴـﻞ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋـﺪم ﺣﻤـﺎﯾﺖ و
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺧﻮدﺟﻮش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﯿﺰان ﺗـﺄﺛﯿﺮ و ﺑﺎزﺗـﺎب ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
اﯾـﻦ ﺣـﻮزه و ﺑـﺎ اﯾـﻦﮔـﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ آنﻫـﺎ از ﺑـﺎزﺧﻮرد و ﺑﺎزﺗـﺎب ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮﺑﯽ در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻻزم را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم۱۲۱ /
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ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ  ۴۵ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ /
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 ۸ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۴۱۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :داﻧﺎ

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸــﺠﻮ ،ﻣﺮاﺳـﻢ اﻓﺘﺘـﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺻــﺒﺢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣﺤﺴﻦ ﻣـﺆﻣﻨﯽ ﺷـﺮ ﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﺪﻣﺴـﻌﻮد ﺷـﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧـﺪوﺳﺖ ،ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﺳـﻨﮕﺮی ،ﻣﺎز ﯾﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ درﺑـﺎره اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔـﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۵۸

ﺑﮑﺸﻢ« ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی ﺑﻮد و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروزی دوﺳﺘﺎن در ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ۷۲ ،اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳـﺮی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳﺖ و اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ و اﻋـﺘﺮاض ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺠـﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ ز ﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ دم ﻣﯽزﻧﻨـﺪ ،ﻣـﺪام اﺗﻔﺎق
ﻣ ﯽا ﻓ ﺘ ﺪ و د ر ﻋ ﻤ ﻞ د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺧ ﻮ د ﺷ ﺎ ن  ،ﻧ ﺎ ﻗ ﺾ ﺣ ﻘ ﻮ ق ﺑ ﺸ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ .
از ﻫﺮ  ۱۰آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﺒﺘﻼـ ﺷﺪﻧـﺪ  ۷ﻧﻔﺮﺷـﺎن رﻧﮕﯿـﻦ ﭘـﻮﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ،ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﻇﻠﻢ و
ﺗﺒﻌﯿﻀـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ روا داﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌـﺪ از آن ،ﺑـﺎ اﺗﻔـﺎق ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ رﻗﻢ ﺧﻮرد ،دﻣـﻞﻫـﺎی
ﭼﺮﮐﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧـــﺪ ،ﻫﻤﭽﻨـــﺎن ﮐــﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎر ﯾﮑـــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖﻫــﺎی ﻋﺮب ،ﻋﻨــﻮان اﯾــﻦ ﺟﺮ ﯾــﺎن را »ﺑﻬــﺎر آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ«
ﻣ ﯽﻧﺎ ﻣ ﻨ ﺪ .
وی ﮔﻔـﺖ :ﻗﺮار ﺑـﻮد ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه در اﺑﺘـﺪای ﮐـﺎر »اﻓـﻮل آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ« ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی درﺑﺎره ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾـﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪات اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷـﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ
ا ﯾ ﻦ ﻣ ﻮ ﺿ ﻮ ع ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ دا د ﯾ ﻢ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﮐﺘـﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷﺮ ﯾﻒ و ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ۴۹۴۶۱۸۰

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۲۲:۵۱

ﺗﺼﺎوﯾﺮ /اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ
 ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس:ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از ۴۵
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺧﺒﺮ :

۲۲
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۴:۰۱



ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ا ﻓ ﺘ ﺘﺎ ح ﻧ ﻤﺎ ﯾ ﺸ ﮕﺎ ه ﮐﺎ ر ﯾ ﮑﺎ ﺗ ﻮ ر ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ
 ﺗﺎﺑ ﻨﺎ ک /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ) ۲۱ﺧﺮداد( در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۵۹

۲۲
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۱:۳۰

ا ﻓ ﺘ ﺘﺎ ح ﻧ ﻤﺎ ﯾ ﺸ ﮕﺎ ه ﮐﺎ ر ﯾ ﮑﺎ ﺗ ﻮ ر »ﻧ ﻤ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ « ﺑ ﻪ . . .
 ا ﮐ ﻮﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺳﺮاج ۲۴

اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان :ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر &;amp;#۱۷۱ﻧﻤﯽ ﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ& ;amp;#۱۸۷ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از ۴۵
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.

 اﺧﺒﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﻮﯾﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﻪدﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ؛  ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﺎﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻣـﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﮐﺘـﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷﺮ ﯾﻒ و ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺴـﻨﯿﻢ از اﻓﺘﺘـﺎح اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻫﻨﺮی را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿـﺪ :ﺑﻠﺨﺎری :ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻧﯿﺴـﺘﻢ ﮐﻪ
ن ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ/ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﻨﺮ در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮوﻧﺎاﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
ﺟ ﻬﺎ ِ

۲۲
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۳:۵۵

ا ﻓ ﺘ ﺘﺎ ح ﻧ ﻤﺎ ﯾ ﺸ ﮕﺎ ه ﮐﺎ ر ﯾ ﮑﺎ ﺗ ﻮ ر »ﻧ ﻤ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ « ﺑ ﻪ ر وا ﯾ ﺖ ﺗ ﺼ ﻮ ﯾ ﺮ
 ﺳﺮاج / ۲۴

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۲۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ا ﮐ ﻮﻧ ﯿ ﻮ ز

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ در ﮔـﺎﻟﺮی ﻋـﺎﻟﯽ
ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﮔﺎﻟﺮی
ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺳــﺮاج ،۲۴ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑـﻪ دﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ؛  ۲۱ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺑـﺎﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻣـﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ا ﻓﺘﺘﺎ ح ﺷ ﺪ.
 در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ در ﮔﺎﻟﺮی

ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺳـﺮاج ،۲۴ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐــﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑـﻪ دﺑﯿﺮی ﺳﯿﺪﻣﺴــﻌﻮد ﺷــﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ روز
ﮔﺬﺷـﺘﻪ؛  ۲۱ﺧﺮدادﻣــﺎه ﺑــﺎﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻣــﺪﯾﺮان ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ در ﮔــﺎﻟﺮی ﻋـﺎﻟﯽ ﺣـﻮزه
ﻫﻨ ﺮ ی ا ﻓﺘﺘﺎ ح ﺷ ﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘـﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،ﮐﺘـﺎب آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷﺮ ﯾﻒ و ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺴﻨﯿﻢ از اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮی را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ:

۱۹
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

اﺧﺒﺎر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۲۶۲ 

۱

۱

۱۳:۲۷

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ۲۷ﮐﺸﻮر
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از  ۲۷ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣ ﺸﺎ ﻫ ﺪ ه ﻣ ﻄﻠ ﺐ

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۲۱ 

۰

۰

۰

۱۷۲۲ 

۶۳۰ 

۱۶:۲۲

ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔـﺬر ﻣﯿـﺪان وﻟﯿﻌﺼـﺮ)ﻋـﺞ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۷۲اﺛﺮ از ۲۷
ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺟ ﻬ ﺎ ن د ر ﮔ ﺎﻟ ﺮ ی اﺑ ﻮاﻟ ﻔ ﻀ ﻞ ﻋ ﺎﻟ ﯽ ﮔ ﺸ ﺎ ﯾ ﺶ ﯾ ﺎ ﻓ ﺖ .
 #ﻫﻨ ﺮ

#ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯽ
#ﻣ ﺠ ﺴﻤﻪ
#ﮔﺮاﻓﯿﮓ
#ﻋﮑ ﺲ
 #ﮔﺎﻟ ﺮ ی
#ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯿ ﺨ ﻂ
#رﻧﮓ
 #ﺧﻮ ﺷﻨﻮﯾ ﺴ ﯽ
 #ﻣ ﺠ ﺴ ﻤ ﻪ _ ﺳﺎ ز ی
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ_ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﻃﺮاﺣﯽ
#ﭘﻮ ﺳﺘ ﺮ
#ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر
#ﮐﺎرﺗﻮن
#ﺗ ﺠ ﺴ ﻤ ﯽ
art#
artist#
painting#
drawing#
color#
poster#
cartoon#
ﺗ ﺼﺎوﯾ ﺮ ا ز ﭘﺎﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی ﺣ ﻮ ز ﻫﻨ ﺮ ی
SOUREHONAR.IR

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۱۰ 

۰

۰

۰

۱۷۲۲ 

۳۰۰ 

۱۶:۲۶

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۶۲

ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔـﺬر ﻣﯿـﺪان وﻟﯿﻌﺼـﺮ)ﻋـﺞ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۷۲اﺛﺮ از ۲۷
ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺟ ﻬ ﺎ ن د ر ﮔ ﺎﻟ ﺮ ی اﺑ ﻮاﻟ ﻔ ﻀ ﻞ ﻋ ﺎﻟ ﯽ ﮔ ﺸ ﺎ ﯾ ﺶ ﯾ ﺎ ﻓ ﺖ .
 #ﻫﻨ ﺮ
#ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯽ
#ﻣ ﺠ ﺴﻤﻪ
#ﮔﺮاﻓﯿﮓ
#ﻋﮑ ﺲ
 #ﮔﺎﻟ ﺮ ی
#ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯿ ﺨ ﻂ
#رﻧﮓ
 #ﺧﻮ ﺷﻨﻮﯾ ﺴ ﯽ
 #ﻣ ﺠ ﺴ ﻤ ﻪ _ ﺳﺎ ز ی
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ_ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﻃﺮاﺣﯽ
#ﭘﻮ ﺳﺘ ﺮ
#ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر
#ﮐﺎرﺗﻮن
#ﺗ ﺠ ﺴ ﻤ ﯽ
art#
artist#
painting#
drawing#
color#
poster#
cartoon#

ﺗ ﺼﺎوﯾ ﺮ ا ز ﭘﺎﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی ﺣ ﻮ ز ﻫﻨ ﺮ ی
SOUREHONAR.IR

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۲۱:۰۱

ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۱۵ 

۰

۰

۲۹ 

۳۶۸۷ 

۴۷۹ 

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
. tajasomi.ir@ 
# ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی #ﺣﻘﻮق_ﺑﺸﺮ #ﻫﻨﺮ_ﻣﺘﻌﻬﺪ #ﻫﻨﺮ_اﻧﻘﻼﺑﯽ #ﺟﺒﻬﻪ_ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ_اﻧﻘﻼب #ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی_اﻧﻘﻼب_اﺳﻼﻣﯽ .
.

.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ،در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ #ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺗﻮن »#ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ_ﻧﻔﺲ_ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﺎ  ۷۲اﺛﺮ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﺮﭘﺎ
ﺷ ﺪ.
آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ # ۴۵ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ و از ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﻣـﺎﺟﺮای ﮐﺸـﺘﻪﺷـﺪن #ﺟـﻮرج_ﻓﻠﻮﯾـﺪ ،ﯾـﮏ ﺳـﯿﺎهﭘـﻮﺳﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در  ۲۵ﻣــﻪ  ،۲۰۲۰در اﺛﺮ ﻓﺸـــﺎر زاﻧـــﻮی ﭘﻠﯿﺲ
آﻣﺮ ﯾﮑـــــﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ در ﮔـــــﺬﺷﺖ ،اﻋﺘﺮاﺿـــــﺎت ﮔﺴـــــﺘﺮده ﻣﺮدﻣﯽ رو در آﻣﺮ ﯾﮑـــــﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـــــﺎی ﺟﻬـــــﺎن ﻋﻠﯿﻪ
#ﺗﺒﻌﯿﺾ_ﻧﮋادی و رﻓﺘﺎر ﺿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در ﭘﯽ داﺷﺖ.
.
@. tajasomi.ir
.
.
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
 #ﺣ ﻘ ﻮ ق _ﺑ ﺸ ﺮ
 #ﻫﻨ ﺮ_ ﻣﺘ ﻌﻬ ﺪ
 #ﻫ ﻨ ﺮ _اﻧ ﻘ ﻼﺑ ﯽ
#ﺟﺒﻬﻪ_ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ_اﻧﻘﻼب
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی_اﻧﻘﻼب_اﺳﻼﻣﯽ
.
.
.

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۶۴

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

MojNews
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۱- 

۰

۱

۰

۱۵۴۶۸ 

۲۰ 

۲۲:۳۹

ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر ﺗﺤـﺖ ﻋﻨــﻮان ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ ﺑــﺎ اراﺋـﻪ  ۷۰اﺛﺮ از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن در
راﺳﺘﺎی ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ و اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ،در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻋﮑﺎسamirabbasghasemi۱۹۹۴@:

#ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه#ﻃﺮاﺣﯽ#ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر#ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ_ﻧﻔﺲ_ﺑﮑﺸﻢ#ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان#ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ_ﻣﻤﻨﻮع#اﯾﺎﻻت_ﻣﺘﺤﺪه#ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی#ﺧ

۲۰
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۱- 

۰

۰

۰

۱۷۲۲ 

۰۹:۴۵

.
ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤﯽ اﺳﺘﺎد #ﮐﯿﻮﻣﺮث_ﻗﻮرﭼﯿﺎن در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .
@kiumarcghoorchian
 #ﻫﻨ ﺮ
#ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
 #ﻫ ﻨ ﺮ _ا ﺳ ﻼ ﻣ ﯽ

۳۰- 

#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯽ
#ﻣ ﺠ ﺴﻤﻪ
#ﮔﺮاﻓﯿﮓ
#ﻋﮑ ﺲ
 #ﮔﺎﻟ ﺮ ی
#ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯿ ﺨ ﻂ
#رﻧﮓ
 #ﺧﻮ ﺷﻨﻮﯾ ﺴ ﯽ
 #ﻣ ﺠ ﺴ ﻤ ﻪ _ ﺳﺎ ز ی
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ_ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﻃﺮاﺣﯽ
#ﭘﻮ ﺳﺘ ﺮ
#ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر
#ﮐﺎرﺗﻮن
#ﺗ ﺠ ﺴ ﻤ ﯽ
art#
artist#
painting#
drawing#
color#
poster#
cartoon#

۲۰
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۰:۱۲

ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۸

۰

۰

۰

۱۷۲۲ 

۲۴۰ 

.
ﺟﺎن ﻟﻮﺋﯿﺲ ﮐﺮ ﯾﻤﻞ
دوره زﻣﺎﻧﯽ :رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ
ﺗﺎر ﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ۳۰ :ﻣﮥ  ،۱۷۸۶وورﺗﻤﺒﺮگ ،آﻟﻤﺎن
ﺗﺎر ﯾﺦ ﻣﺮگ ۱۵ :ژوﺋﯿﮥ  ،Germantown ،۱۸۲۱ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ،ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ،آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
 #ﻫﻨ ﺮ
#ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯽ
#ﻣ ﺠ ﺴﻤﻪ
#ﮔﺮاﻓﯿﮓ
#ﻋﮑ ﺲ
 #ﮔﺎﻟ ﺮ ی
#ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯿ ﺨ ﻂ
#رﻧﮓ
 #ﺧﻮ ﺷﻨﻮﯾ ﺴ ﯽ
 #ﻣ ﺠ ﺴ ﻤ ﻪ _ ﺳﺎ ز ی
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ_ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﻃﺮاﺣﯽ
#ﭘﻮ ﺳﺘ ﺮ
#ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر
#ﮐﺎرﺗﻮن
#ﺗ ﺠ ﺴ ﻤ ﯽ
art#
artist#
painting#
drawing#
color#
poster#
cartoon#

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۶۷

۲۰
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۱- 

۰

۰

۰

۱۷۲۲ 

۳۰- 

۱۰:۵۳

.
ﮐﺎرﺗﻮن روز از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان ﮐﺎرﺗﻮن
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ  /ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ :ﺟﻮاد ﺗﮑﺠﻮ
 #ﻫﻨ ﺮ
#ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
 #ﻫ ﻨ ﺮ _ا ﺳ ﻼ ﻣ ﯽ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯽ
#ﻣ ﺠ ﺴﻤﻪ
#ﮔﺮاﻓﯿﮓ
#ﻋﮑ ﺲ
 #ﮔﺎﻟ ﺮ ی
#ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯿ ﺨ ﻂ
#رﻧﮓ
 #ﺧﻮ ﺷﻨﻮﯾ ﺴ ﯽ
 #ﻣ ﺠ ﺴ ﻤ ﻪ _ ﺳﺎ ز ی
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ_ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﻃﺮاﺣﯽ
#ﭘﻮ ﺳﺘ ﺮ
#ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر
#ﮐﺎرﺗﻮن
#ﺗ ﺠ ﺴ ﻤ ﯽ
art#
artist#
painting#
drawing#
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۶۸

color#
poster#
cartoon#

۲۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۲۵ 

۰

۱

۰

۱۷۲۲ 

۸۰۰ 

۱۶:۱۴

ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔـﺬر ﻣﯿـﺪان وﻟﯿﻌﺼـﺮ)ﻋـﺞ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۷۲اﺛﺮ از ۲۷
ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺟ ﻬ ﺎ ن د ر ﮔ ﺎﻟ ﺮ ی اﺑ ﻮاﻟ ﻔ ﻀ ﻞ ﻋ ﺎﻟ ﯽ ﮔ ﺸ ﺎ ﯾ ﺶ ﯾ ﺎ ﻓ ﺖ .
 #ﻫﻨ ﺮ
#ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯽ
#ﻣ ﺠ ﺴﻤﻪ
#ﮔﺮاﻓﯿﮓ
#ﻋﮑ ﺲ
 #ﮔﺎﻟ ﺮ ی
#ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯿ ﺨ ﻂ
#رﻧﮓ
 #ﺧﻮ ﺷﻨﻮﯾ ﺴ ﯽ
 #ﻣ ﺠ ﺴ ﻤ ﻪ _ ﺳﺎ ز ی
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ_ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﻃﺮاﺣﯽ
#ﭘﻮ ﺳﺘ ﺮ
#ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر
#ﮐﺎرﺗﻮن
#ﺗ ﺠ ﺴ ﻤ ﯽ

art#
artist#
painting#
drawing#
color#
poster#
cartoon#
ﺗ ﺼﺎوﯾ ﺮ ا ز ﭘﺎﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی ﺣ ﻮ ز ﻫﻨ ﺮ ی
SOUREHONAR.IR

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۷:۱۱

ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۳

۰

۰

۰

۱۷۲۲ 

۹۰ 

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


ر ِﻧ ِﺴﺎﻧﺲ ﻫﺎرﻟﻢ ) (Harlem Renaissanceﯾـﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﻫﻨﺮی و ادﺑﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﺋﯿـﺎن آﻓﺮ ﯾﻘـﺎﯾﯽﺗﺒﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی

 ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰ﺟﺮ ﯾﺎن داﺷﺖ.

ر ِﻧ ِﺴﺎﻧﺲ ﻫﺎرﻟﻢ ) (Harlem Renaissanceﯾـﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﻫﻨﺮی و ادﺑﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﺋﯿـﺎن آﻓﺮ ﯾﻘـﺎﯾﯽﺗﺒﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی
 ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰ﺟﺮ ﯾﺎن داﺷﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ در آﻏﺎز "ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن" ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎرﻟﻢ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ.
از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻨﮕﺴﺘﻮن ﻫﯿﻮز ) ،(Langston Hughesرﻣﺎنﻧﻮﯾﺲ و ﺷﺎﻋﺮ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮد.
 #ﻫﻨ ﺮ
#ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯽ
#ﻣ ﺠ ﺴﻤﻪ
#ﮔﺮاﻓﯿﮓ
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۷۰

#ﻋﮑ ﺲ
 #ﮔﺎﻟ ﺮ ی
#ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯿ ﺨ ﻂ
#رﻧﮓ
 #ﺧﻮ ﺷﻨﻮﯾ ﺴ ﯽ
 #ﻣ ﺠ ﺴ ﻤ ﻪ _ ﺳﺎ ز ی
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ_ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﻃﺮاﺣﯽ
#ﭘﻮ ﺳﺘ ﺮ
#ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر
#ﮐﺎرﺗﻮن
#ﺗ ﺠ ﺴ ﻤ ﯽ
art#
artist#
painting#
drawing#
color#
poster#
cartoon#

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۰۷:۲۹

ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۷

۰

۰

۰

۱۷۲۲ 

۲۱۰ 

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ارﻧﺴـﺖ ﻟﻮدوﯾـﮓ ﮐﯿﺮﺷــﻨﺮ ) (Ernst Ludwig Kirchnerﻧﻘـﺎش ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺗﻮﻟـﺪ ۶ :ﻣـﮥ  ،۱۸۸۰آﺷـﺎﻓﻨﺒﻮرگ ،آﻟﻤـﺎن ﺗﺎر ﯾﺦ
ﻣﺮگ ۱۵ :ژوﺋــــﻦ  ،Davos Frauenkirch ، ۱۹۳۸داووس ،ﺳــﻮﺋﯿﺲ ارﻧﺴــﺖ ﻟﻮدوﯾـــﮓ ﮐﯿﺮﺷـــﻨﺮ ﻧﻘـــﺎش و ﮔﺮاورﺳـــﺎز
اﮐﺴﭙﺮﺳــﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﻫـﻞ آﻟﻤـﺎن و از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕـﺬاران ﮔﺮوه ﺑﺮوﮐـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﮐﺴﭙﺮﺳــﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻗﺮن ﺑﯿﺴــﺘﻢ ﺳـﻬﻢ
ﻋ ﻤ ﺪ ها ی دا ﺷ ﺖ .

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۷۱

.
ارﻧﺴﺖ ﻟﻮدوﯾﮓ ﮐﯿﺮﺷﻨﺮ
)(Ernst Ludwig Kirchner
ﻧ ﻘﺎ ش
ﺗﺎر ﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ۶ :ﻣﮥ  ،۱۸۸۰آﺷﺎﻓﻨﺒﻮرگ ،آﻟﻤﺎن
ﺗﺎر ﯾﺦ ﻣﺮگ ۱۵ :ژوﺋﻦ  ،Davos Frauenkirch ،۱۹۳۸داووس ،ﺳﻮﺋﯿﺲ
ارﻧﺴـﺖ ﻟﻮدوﯾــﮓ ﮐﯿﺮﺷــﻨﺮ ﻧﻘــﺎش و ﮔﺮاورﺳـﺎز اﮐﺴﭙﺮﺳــﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﻫـﻞ آﻟﻤـﺎن و از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕــﺬاران ﮔﺮوه ﺑﺮوﮐـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهای داﺷﺖ.
 #ﻫﻨ ﺮ
#ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯽ
#ﻣ ﺠ ﺴﻤﻪ
#ﮔﺮاﻓﯿﮓ
#ﻋﮑ ﺲ
 #ﮔﺎﻟ ﺮ ی
#ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯿ ﺨ ﻂ
#رﻧﮓ
 #ﺧﻮ ﺷﻨﻮﯾ ﺴ ﯽ
 #ﻣ ﺠ ﺴ ﻤ ﻪ _ ﺳﺎ ز ی
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ_ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﻃﺮاﺣﯽ
#ﭘﻮ ﺳﺘ ﺮ
#ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر
#ﮐﺎرﺗﻮن
#ﺗ ﺠ ﺴ ﻤ ﯽ

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۷۲

art#
artist#
painting#
drawing#
color#
poster#
cartoon#

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۴:۳۲



اﻧﻌﮑﺎس آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓ "ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﻢ"
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣﺴـﺌﻮل رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳـﺘﺎن اﻟـﺒﺮز ﮔﻔﺖ :ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳـﺘﺎن اﻟـﺒﺮز ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧﻪ ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ،آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ اﺳـﺘﺎن اﻟﺒﺮز؛ ﺳﺠﺎد ﺧﺪری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و
ﺟﻨﺎﯾﺎت اﺧﯿﺮ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در ﮐﺸﺘﺎر ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره
ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸــﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ و ﺑـﺎ ﻫــﺪف اﻓﺸـﺎی ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ دوﻟـﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﻘـﻮق ﺑﺸــﺮ اﻗــﺪام ﺑﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﻀﺎﺳﺎزی در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ اﺳـﺘﺎن اﻟﺒﺮز؛ ﺳﺠﺎد ﺧﺪری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی در ﮐﺸﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و
ﺟﻨﺎﯾــﺎت اﺧﯿﺮ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ در ﮐﺸــﺘﺎر ﺳــﯿﺎه ﭘﻮﺳــﺘﺎن اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ،ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳــﺘﺎن اﻟـﺒﺮز ﺑــﺎ ﻫﻤﮑـﺎری دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧﻪ
ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻓﺸـﺎی ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﻀﺎﺳﺎزی در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾــﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺷﺎﻣــﻞ  ۴۴اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰ ﯾـــﺪه ﭼﻨـــﺪﯾﻦ دوره ﺟﺸـــﻨﻮاره ﺣﻘــﻮق ﺑﺸـــﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـــﺎﯾﯽ در رﺷـــﺘﻪﻫـــﺎی ﭘﻮﺳـــﺘﺮ و
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻓﻀﺎﺳـﺎزی در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭘﯿﺮو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺧﺼﻮص
ﺷﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﯿﻢ« )ﺣﺮف دل ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در آﻧﺠﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه و اﻗﺪام ﮐﺮده
اﺳﺖ( ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓ #ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ_ﻧﻔﺲ_ﺑﮑﺸﯿﻢ و #اﻓﺸﺎی_ﺣﻘﻮق_ﺑﺸﺮ_آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﻣﺎده اراﺋﻪ
ﺑ ﻪ ﻋ ﻼ ﻗ ﻤ ﻨ ﺪا ن ا ﺳ ﺖ .
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ "ﺳـﺮای ﻫﻨﺮ" ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ »ﺑﻬﺎر ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ« در ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺎ ه و ﻧ ﮕﺎ ه

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ
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ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻮ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 از ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻫﻢ ﻋﺮاق ،ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن و ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ.
 ﻣــﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ ﮐـﻪ ﮐﺘـﺎﺑﭽﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﭼـﺎپ ﺷــﺪ PDF ،آن را روی ﺳـــﺎﯾﺖ اﯾﺮانﮐـــﺎرﺗﻮن ﮔـــﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤـــﺎن زﻣــﺎن ﺑﺎ
ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟﻬـﺎن ﻫﻢ ارﺗﺒـﺎط ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗﺎ از
آن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
 اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺸﻮد.

ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؟از ۲۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن۴۵،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ۷۲اﺛﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﯿﻢ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ
ﻋﻼــﻗﻪﻣﻨــﺪی ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫــﺎ را دﯾــﺪﯾﻢ ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧــﺘﯿﺠﻪ رﺳــﯿﺪﯾﻢ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗــﻮاﻧﯿﻢ اﯾـﻦ روﯾــﺪاد را در ﺳــﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎﯾـﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ،ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﯾﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺟﻠﻮ
ﺑﮕﺬارد.
اﻻن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ از آﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺣﻮزه ﮐﺎرﺗﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮو،
وﻧﺰوﺋﻼ ،ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﺑﺮز ﯾﻞ ،ﮐﻮﺑﺎ و آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
از ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻫﻢ ﻋﺮاق ،ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن و ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ؟ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺗﻬﺮان ،از ز ﯾﺮﮔـﺬر ﻣﯿـﺪان وﻟﯿﻌﺼـﺮ ؟ﻋـﺞ؟ ﻫﻢ ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎنﻣﺎن در ﻣﺘﺮو ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ز ﯾﺮﮔﺬر اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و روزاﻧﻪ ۹۰۰ﻫﺰار ﺗﺮدد در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل ﺑﺮای ۳۰ﻣﺮﮐﺰ اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻫﻢ ﻓﺎﯾـﻞ آﺛـﺎر را ارﺳﺎل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از ﺷـﻬﺮﻫﺎ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺶ ﮔ ﺬا ﺷ ﺘ ﻨ ﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣـﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺴـﻨﺪه ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ز ﯾﺒﺎﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﺷـﻬﺮی ﻫﻢ ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﻀـﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر
ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،در ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﻮد.
ﻣـﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ ﮐـﻪ ﮐﺘـﺎﺑﭽﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﭼـﺎپ ﺷــﺪ PDF ،آن را روی ﺳـــﺎﯾﺖ اﯾﺮانﮐـــﺎرﺗﻮن ﮔـــﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤـــﺎن زﻣـــﺎن ﺑﺎ
ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از
آن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿـﺪ اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﺗـﺎ ﭼﻪ اﻧـﺪازه در ﻣﯿـﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان و آﺣـﺎد ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺟﺮ ﯾﺎنﺳﺎز ﺑﺎﺷـﺪ؟

ﺑ ﺒ ﯿ ﻨ ﯿـ ﺪ ا ﯾ ﻦ ا ﺗ ﻔ ﺎ ق

روﺷﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ادﻋـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫـﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ دارﻧـﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﻌﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ و داﺋﻤﺎ ً ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﯾﮕﺮ
از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺸـﻮر ﻣــﺎ را ﻣﺤﮑـﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ ،واﻗﻌــﺎ ً ﺧﻮدﺷـﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺗـﺎ ﭼـﻪ اﻧــﺪازه ﺑـﻪﻃـﻮر ﻋﻤﯿـﻖ درﮔﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺴــﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫــﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﭼﻄـﻮر دارﻧــﺪ ﻧﻤﺎدﻫــﺎی اﯾـﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫـﺎ و ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ را ﺳــﺮﻧﮕﻮن

ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳﺎن اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﻫـﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــﺪ ،اﯾـﻦ اﺗﻔـﺎق ﯾـﮏ آﺗﺶ ز ﯾﺮ ﺧـﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺣـﺎﻻ
ﺷ ﻌﻠ ﻪور ﺷ ﺪ ه و ﺑﯿ ﺸﺘ ﺮ دﯾ ﺪ ه ﻣ ﯽ ﺷﻮ د.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻫـﻢ ﭘﻮﯾﺸــﯽ ﺑـﻮد ﺗــﺎ اﯾـﻦ ادﻋـﺎی ﺣﻘـﻮق ﺑﺸــﺮ ﻏﺮﺑﯽ و آزادی ﺑﯿـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ داﻋﯿـﻪاش را دارﻧــﺪ ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ
ﺑ ﮑ ﺸﯿ ﻢ.
ﺣﺮفﻫﺎ و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺎ ﺣﺪی آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﻣﻄﺮح ﺧﻮد آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻫﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺘﺮض ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺸﻮد.

۲۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪرو
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻮ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

۰۹:۴۴



ﻣﺎز ﯾﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ ،ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﻣﺸـﻬﻮر و از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺷـﺮﮐﺖﮐﻨﻨـﺪه در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه درﺑﺎره اﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ
آن در اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده اﺳﺖ.
»ﮐـﺎرﺗﻮنﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه دارم را ﻫﻤﯿﻦ اﮐﻨـﻮن ﻧﮑﺸـﯿﺪهام و ﻗﺒﻼـ ً ﻫﻢ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ درﺑـﺎره رﻓﺘـﺎر ﭘﻠﯿﺲ
آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐـﺎر ﮐﺮدهام ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﮐﻨﯿ ﻢ.
ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺗـﺎزه ﺑﺎﯾـﺪ از اﺗﻔـﺎق ﺧـﺒﺮی ﺟﻠـﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻮجﺳـﺎزی و ﺧـﺒﺮ رﺳـﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﯽ راه ﺑﯿﻔﺘـﺪ و ﻣـﺎ ﺗـﺎزه
ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻮج ﺑﻌﺪی! وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﻮج اﯾﺠﺎد
ﮐﻨ ﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿـﻦ ﺣﺮفﻫــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﮐﻨــﻮن دارد درﺑــﺎره ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﯽ درآﻣﺮ ﯾﮑــﺎ زده ﻣﯽﺷـﻮد را ﺑﺎﯾــﺪ ﻣــﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ از اﯾﻦ
ﻣﯽزدﯾﻢ .
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ۳۰۰ﻧﻔﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ را دارﻧﺪ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﯽ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺳﻮارش ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣـﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت درﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎ و رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮداز ﯾﻢ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ
ﻫﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﯽ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد وﮔﺮﻧﻪ در آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ز ﯾﺎدی ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺗﺎزه دارد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮی ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻـ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺻـﺤﻨﻪ و ﺑﺎزداﺷـﺘﮕﺎهﻫـﺎ ﭼﻘـﺪر آدم ﻣﯽﮐﺸـﻨﺪ دﯾـﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد!«

ﺑﯿﮋﻧﯽ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﺗﻮن

در ﻫـﺪاﯾﺖ اﻓﮑـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻـﺎ ً ﺧﻄـﺎب ﺑﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻣﺘـﺬﮐﺮ ﺷـﺪه اﺳﺖ» :ﻧﻔﺲ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸـﻨﻮاره ،ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ و
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت روز ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﭼﻨـﺪان ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﻧــﺪارد و ﻣــﺪﯾﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫــﻢ ﺧــﻮب اﯾـﻦ ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان آن را ﺗﺤﻮﯾــﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ و ﻣﺘــﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﮐــﺎرﺗﻮن
وﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﭼﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺧﻮب اﺳﺖ.

ﻣﻦ ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر را ﻫﻨﺮی ﻟﻮﮐﺲ ﻣﺜـﻞ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،و ﯾـﺎ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﺻـﺮﻓﺎ ً آﺛﺎری ﺑﮕـﺬار ﯾﻢ
ﮐ ﻪ ا ﺳ ﻤ ﺶ ﻧ ﻤﺎﯾ ﺸ ﮕﺎ ه ﺑﺎ ﺷ ﺪ و ﺑﯿ ﻼ ن ﮐﺎ ر ی ﺑ ﺪ ﻫﯿ ﻢ.
ﮐـﺎرﺗﻮن ،ﻫﻨﺮی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ اﺳـﺖ و ﺗـﺎ ﻣـﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺨـﺎﻃﺐ ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﻨــﺪ و ﺑﺎﻻـ ﻧﺮود و ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﻧﺒﯿﻨﻨــﺪ،
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ را ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
ﮔـﺎﻟﺮی ﺟـﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐـﺎرﺗﻮن ﯾـﺎ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﺮدماﻧﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺪهای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۷۵

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺑﺎﯾﺪ درﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺮو ﺑﺎﺷﺪ.
«
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ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /
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۰

۰
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۱۷۲۲ 
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۱۰:۱۱

.
ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ«
ﺗﺼﺎوﯾﺮ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ
@mehrnewsagency
 #ﻫﻨ ﺮ
#ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯽ
#ﻣ ﺠ ﺴﻤﻪ
#ﮔﺮاﻓﯿﮓ
#ﻋﮑ ﺲ
 #ﮔﺎﻟ ﺮ ی
#ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
#ﻧ ﻘﺎ ﺷ ﯿ ﺨ ﻂ
#رﻧﮓ
 #ﺧﻮ ﺷﻨﻮﯾ ﺴ ﯽ
 #ﻣ ﺠ ﺴ ﻤ ﻪ _ ﺳﺎ ز ی
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ
#ﻣﺮﮐﺰ_ﻫﻨﺮﻫﺎی_ﺗﺠﺴﻤﯽ_ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی
#ﻃﺮاﺣﯽ
#ﭘﻮ ﺳﺘ ﺮ
#ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر
#ﮐﺎرﺗﻮن
#ﺗ ﺠ ﺴ ﻤ ﯽ
art#
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ

۷۶

artist#
painting#
drawing#
color#
poster#
cartoon#

۲۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۷

۰

۰

۰

۱۷۵۸ 

۲۱۰ 

۱۴:۱۸

.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ | ورق ﺑﺰﻧﯿﺪ
.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻬﺎرم
.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﮐﺎرﺗﻮن "ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ" ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع "ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ"
.
ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ:
@honar.kj
#رﺳﺎﻧﻪ_ﻣﺠﺎزی_ﺣﻮزه_ﻫﻨﺮی_ﺧﺮاﺳﺎن_ﺟﻨﻮﺑﯽ
#ﺣـﻮزه_ﻫﻨﺮی #ﺣـﻮزه_ﻫﻨﺮی_ﺧﺮاﺳــﺎن_ﺟﻨـﻮﺑﯽ #ﺗﺠﺴــﻤﯽ #ﭘﻮﺳـﺘﺮ #ﻧﻤﯿﺘـﻮﻧﻢ_ﻧﻔﺲ_ﺑﮑﺸـﻢ #ﮐــﺎرﺗﻮن #ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه
#ﻧﮋاد_ﭘﺮﺳﺘﯽ_آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

۲۶
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۰:۲۸

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﺒﺮز/
#ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ_ﻧﻔﺲ_ﺑﮑﺸﯿﻢ ،ﻣﺤﻮر روﯾﺪاد ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺖ
 ﺗﯿﺘﺮ / ۱

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ آﺟﺮﻟﻮ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾـﺎت اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﺧﺼﻮص ﮐﺸـﺘﺎر ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳـﺘﺎن ،ﻃﺮح ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﺛـﺎر
ﻫﻨﺮی ﺟﻬﺖ ﻓﻀﺎﺳـﺎزی در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻣﺠـﺎزی در راﺳـﺘﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸـﺎن دادن ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧﻪ اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


آﺟﺮﻟﻮ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ  ۴۴اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره ﺟﺸـﻨﻮاره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﺮ

و اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﻀﺎﺳﺎزی در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭘﯿﺮو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
در ﺧﺼﻮص ﺷـﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﯿﻢ« )ﺣﺮف دل ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺘﻬـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در آﻧﺠﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ وارد ﺷـﺪه و
اﻗـﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ( ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﻫﺸـﺘﮏ #ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ_ﻧﻔﺲ_ﺑﮑﺸـﯿﻢ و #اﻓﺸﺎی_ﺣﻘﻮق_ﺑﺸـﺮ_آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اراﯾﻪ ﺷﺪ.
 وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﮑﺮد اﺻـﻠﯽ ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﯿﺎن ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺿـﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ آن وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ در اﻓﺸﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دادآﺟﺮﻟﻮ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد:ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺧﻮد را ﺗﺎ  ۱۲ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه روز اﻓﺸـﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺑﻪ
آدرس اﯾﻤﯿﻞ.usahumanrights۲@gmail :
 com دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮی و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﯿـﺘﺮ ﯾﮑﺒﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺳــﺘﺎﻧﯽ ""؛ دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧﻪ »اﻓﺸـﺎی ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ« و ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﻟـﺒﺮز از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘﻮﺳـﺘﺮ،
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺸﺎی ﺣﻘﻮق ﺿﺪ ﺑﺸﺮی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻟﺒﺮز ﺿـﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮدر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر "ﺗﯿﺘﺮ ﯾﮏ" ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ  ۱۲ﺗﯿﺮ ﻣﺎه روز
اﻓﺸـﺎی ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾـﺎت دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی و ﮐﺸـﺘﺎر ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳـﺘﺎن،
دﺑﯿﺮﺧــﺎﻧﻪ ﻫﻤــﺎﯾﺶ ﺑﯿــﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ »اﻓﺸــﺎی ﺣﻘــﻮق ﺑﺸـــﺮ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ« و ﺣــﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳـــﺘﺎن اﻟــﺒﺮز از ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﭘﻮﺳــﺘﺮ،
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿــﮏ و ﺷــﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﺑــﺎ ﺳـﻪ ﻫﺸــﺘﮏ #وﻋــﺪه ﺣـﻖ ﻧﺰدﯾــﮏ اﺳـﺖ# ،اﻓﺸــﺎی ﺣﻘـﻮق ﺑﺸــﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ
و#ﺑﮕﺬار ﯾﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﻢ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ آﺟﺮﻟﻮ اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺮو ﺑﯿﺎﻧـﺎت و ﺗﺄﮐﯿـﺪات ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی)ﺣﻔﻈﻪ ﷲ( در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم آ ﮔـﺎهﺳـﺎزی و
ﺑﺼـﯿﺮتاﻓﺰاﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻧﺎمﮔـﺬاری ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻔﺘﻪ »اﻓﺸﺎی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ« ،ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ« ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻨﺮی ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ دوره ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴـﯿﺎر ﺧـﻮب ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در ﺧﺼﻮص ﮐﺸـﺘﺎر ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳـﺘﺎن ،ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
ﺟﻬﺖ ﻓﻀﺎﺳـﺎزی در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻣﺠﺎزی در راﺳـﺘﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن دادن ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ر ﯾﯿﺲ ﺣـﻮزه ﻫﻨﺮی اﺳــﺘﺎن ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ ﻧـﺎﻗﺾ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ در ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ؛ اﯾـﻦ ﺧـﺒﺮ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﺮای
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر
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ﺑﺴـﯿﺎری از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﺷـﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ درﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺧﻮد
آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺷﺎﻫـﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ﺣﻖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻇﻠﻢ ﻫﯿـﭻ ﮔﺎه ﭘﺎﯾـﺪار ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧـﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﺴـﺖ
ﻗﺪرت آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﺠـﺎزی #ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ_ﻧﻔﺲ_ﺑﮑﺸـﯿﻢ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
آﺟﺮﻟﻮ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ  ۴۴اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره ﺟﺸـﻨﻮاره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﺮ
و اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﺷــﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻓﻀﺎﺳـﺎزی در رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻣﺠـﺎزی و ﭘﯿﺮو ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫـﺒﺮی در ﺧﺼـﻮص ﺷـﻌﺎر »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﯿﻢ« )ﺣﺮف دل ﻫﻤـﻪ ﻣﻠﺘﻬـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در آﻧﺠـﺎ ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ
وارد ﺷــــــــﺪه و اﻗــــــــﺪام ﮐﺮده اﺳـــــــﺖ( ،ﺑـــــــﻪ ﺻـــــــﻮرت ﺟـــــــﺎﻣﻊ ﺑـــــــﺎ ﻫﺸــــــــﺘﮏ #ﻧﻤﯽﺗـــــــﻮاﻧﯿﻢ_ﻧﻔﺲ_ﺑﮑﺸــــــــﯿﻢ و
#اﻓﺸﺎی_ﺣﻘﻮق_ﺑﺸﺮ_آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اراﯾﻪ ﺷﺪ.
ر ﯾﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی اﻟﺒﺮز ﮔﻔﺖ:ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿـﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧـﺎن آﻧﻬـﺎ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ و دروغ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﻣـﺪﻋﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﺟﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎز ﯾﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺎﻗﻀﺎن ﺣﻘﻮق

اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺎن آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺻـﺮﻓﺎ ً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎ ﺟﻨﮓ ،ﺗﺮور و ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﮑﺮد اﺻـﻠﯽ ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﯿﺎن ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺿـﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ آن وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر
را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧﻪ در اﻓﺸـﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دادآﺟﺮﻟﻮ در ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﺧــﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد:ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸـﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ آﺛـﺎر ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺧـﻮد را ﺗـﺎ  ۱۲ﺗﯿﺮ ﻣــﺎه روز اﻓﺸــﺎی ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ
آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ.usahumanrights۲@gmail :
 comدﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮی و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻟﻬﻪ ﻣﻼﺣﺴﯿﻨﯽ-ﺗﯿﺘﺮ ﯾﮑﺎﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۷۲اﺛﺮ از ۲۷
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﮔﺎﻟﺮی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﻟﯽ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.
آﺛــﺎر اﯾــﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه ﺗﻮﺳــﻂ  ۴۵ﮐـــــــﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ و از  ۲۷ﮐﺸــﻮر ﺟﻬــﺎن ،در ﻣﺤﮑــﻮﻣﯿﺖ رﻓﺘــﺎر ﺿـــﺪﺣﻘﻮق ﺑﺸـــﺮی و

ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾـﻦ روﯾــﺪاد ،ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪاﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﻠﮋ ﯾـﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،آﻟﻤـﺎن ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،اﻧـﺪوﻧﺰی ،ﻣﮑﺰ ﯾـﮏ ،آرژاﻧـﺘﯿﻦ،
ﺑﺮز ﯾﻞ ،ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ و  ۱۶ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
☑ @Sh_Aviny
️

۲۶
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۰:۵۸

ﺑﺎ ﮐﺎ ر ﯾ ﮑﺎﺗ ﻮ ر ﻋﻠ ﯿ ﻪ د ﯾ ﮑ ﺘﺎﺗ ﻮ ر  -ﻗ ﺪ س آﻧ ﻼ ﯾ ﻦ | ﭘﺎ ﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی  -ﺗ ﺤﻠ ﯿﻠ ﯽ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ در
ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﻣﻬــﺪﯾﻪ ﻗﻤﺮی /ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐــﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸـﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از ۴۵
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻣﺎز ﯾﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ دو اﺛﺮ ﺣﻀﻮر دارد.
ﺑﯿﮋﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۵۱ﺑﺎﺑﻞ و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎمﺻﺎدق)ع( اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸـﺘﺮ آﺛـﺎر او در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺑﻮده و ﺗـﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﻌـﺪادی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ  ۴۵ﮐـــﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ از  ۲۷ﮐﺸـﻮر ﺟﻬـﺎن در اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،در ﺧﺼـﻮص
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﮔﻔﺖ :آﺛـﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ رﻓﺘـﺎر ﺿـﺪﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮی و ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﺧﻠﻖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ روﯾــﺪاد ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪاﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫــﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﻠﮋ ﯾــﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،آﻟﻤــﺎن ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،اﻧــﺪوﻧﺰی ،ﻣﮑﺰ ﯾــﮏ ،آرژاﻧـﺘﯿﻦ،
ﺑﺮز ﯾﻞ ،ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ و  ۱۶ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﯿﮋﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دو اﺛﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺣﻀﻮر دارد ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮج رﻓﺘﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺧﺸﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺳـﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن در
ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ ﺧـﺎرﺟﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.
وی در ﺗﻮﺿــــﯿﺢ ﺑﯿﺸـــﺘﺮ ﮔﻔـــﺖ :ﻣﻮﺿﻮﻋـــﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـــﺪ ﻣﺤﮑـــﻮﻣﯿﺖ رﻓﺘـــﺎر ﺿـــﺪﺣﻘﻮق ﺑﺸــــﺮی و ﻧﮋادﭘﺮﺳـــﺘﺎﻧﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـــﺎ و
آزادیﻗـﺪس ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻮاردی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖ و ﮐـﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷـﺪه ،ز ﯾﺮا اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﭘﺮﺗﮑﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﯾﺴﺖﻫـﺎ و ﮐـﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼـﻞ
ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ.
ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی و ﺷــﻬﺮی ﺑﯿﮋﻧﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎهﻫــﺎ را در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎت روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺒﺎرک اﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺖ.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر و ﮐـﺎرﺗﻮن ﻻـزم اﺳﺖ در ﻓﻀـﺎیﻣﺠـﺎزی و ﺷـﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﻨـﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان را ﺗﻤﺎﺷﺎ و
ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻨﺮ را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ،ﮐﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و از ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴـﻤﯽ ،ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﮕﺮﻓﯽ روی ﻣﺨﺎﻃﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ا ﺧ ﺒﺎ ر

ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻧ ﻤ ﯿ ﺘ ﻮاﻧ ﻢ ﻧ ﻔ ﺲ ﺑ ﮑ ﺸ ﻢ
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ﺑﯿﮋﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﺨــﺎﻃﺐ اﯾـﻦ ﻫﻨﺮ ﻫـﻢ اﺷــﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮﺧﻼــف ﺗﺼـﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﮐـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر و
ﮐﺎرﺗﻮن ﻫﻨﺮی ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻋﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
وی در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« در ز ﯾﺮﮔـﺬر ﻣﯿـﺪان وﻟﯿﻌﺼـﺮ)ﻋـﺞ( را اﯾﺪه
ﺧــﻮﺑﯽ داﻧﺴـﺖ و ﺑﯿــﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر ﻓﻘــﻂ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن روﺷــﻨﻔﮑﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﭼــﻮن ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر و ﮐــﺎرﺗﻮن در ﺣـﻮزه
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪروز ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد.
اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و آ ﮔـﺎﻫﯽ ﮐـﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖﻫـﺎ ﺑﯿﮋﻧﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و آ ﮔــﺎﻫﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪ ﮐـﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ:
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﻪروز و ﺑﺎﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳــﺖ ،ﻣﺎز ﯾــﺎر ﺑﯿﮋﻧﯽ ،ﺑﺮﻧــﺪه ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﺟــﺎﯾﺰه از ﺟﻤﻠــﻪ رﺗﺒــﻪ اول ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻗﻠــﻢ در ﺳــﺘﯿﺰ ﺑــﺎ ﺗﻬــﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل  ،۷۴رﺗﺒﻪ اول ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯿﻠﻢ ،ﺟﺸـﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺳﺎل ، ۷۵
ﺟــﺎﯾﺰه وﯾﮋه از ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر ،ﺟﺸــﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت ﺳـﺎل  ،۷۶رﺗﺒـﻪ ﺳــﻮم و ﻟـﻮح ﺗﻘــﺪﯾﺮ از ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﯾﮑــﺎﺗﻮر،
ﻟـﻮحﺗﻘــﺪﯾﺮ از دوﻣﯿـﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان اﻧﻘﻼـب و دﻓـﺎعﻣﻘــﺪس ﺳـﺎل  ۷۸و ﻟـﻮحﺗﻘــﺪﯾﺮ از ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ،ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽاﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه )ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ( اداﻣﻪ دارد.
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ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﮑﺎﺗﻮر ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر
◾ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﻮن و ﮐﺎر ﯾﮑـﺎﺗﻮر »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ« ﺑـﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۷۲اﺛﺮ از  ۴۵ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ در ﮔﺎﻟﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ز ﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
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