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رقص بي هنران بر خون بي گناهان
   مصطفي شاه كرمي

داغي تنور هشتگ س��ازي با همیاري گ��وش گرفتن و 
چشم بستن عده اي ابن الوقت بر آنچه حقیقت است به 
صورت توأمان براي چس��باندن نان اقامت و ويزا و ايضاً 
تمديد آن در بالدي كه متعهد به حفظ پرچم و حیثیت 

آن شده اند، قصه ديرپايي است. 
اگر چه تا پیش از اين در بین كم فروغان سّیاس دوسیه ها 
نوشته ش��د از خیانت و خباثت هايشان در كسب كساد 
وطن و ملت فروش��ي و اين مدعايي نیست كه در مرئا و 
منظر آحاد ملت قابل كتمان باشد يا عقول و انظار آگاه 
از روا داشتن و پنجه كشیدن ها به چهره مشعشع وطن 

دچار نسیان گردد. 
پیش ترها میرزا آغاس��ي ها و تقي زاده ها بودند حال اما 
عده اي نوكیسه كه از صدقه سر »حاكمیت« و »نظام« 
توأمان بهره ها برده اند و خورده اند به ناگاه در جش��ني 
كذايي براي سربلندي س��ینمايي 120ساله كه احوال 
امروزش محتض��ري را ماند كه حت��ي زن و فرزندانش 
هم حاضر به حضور در كنار جس��دش نیستند، چشم 
بر حقیقت كش��تن نفوس بي گناه آن هم نه به شیوه و 
مواجهه اي مردانه كه چونان دزدان ش��ب رو در تاريكي 
خنجر كینه بر گردن ديگران ف��رو مي كنند و همچون 
جانوران ترسان و لرزان مي گريزند و در سوراخ مي چپند 

و از عشق و ترحم و مهرباني مي گويند. 
عقول عاقله و ابصار ناظره به خوبي آگاهند كه صاحبان 
همین افكار كم مقدار در هیچ بزنگاه تاريخي و مردانه اي 
كه ش��رط جوانمردي و وطن پرس��تي حضور در میان 
افواج و امواج خروشان بحر متالطم مردم به منظور دفع 
خطر دشمن نیاز بود، مهاجرت هاي عنداللزوم و چرت 
زدن بر كناره سواحل با شهناز و مهناز را مقدم دانسته 
و با انتشار تصاويري از زحمتي كه وسط میدان و در زير 
بار مسئولیت فرهنگي شان مي كشند، نشان داده اند حد 

متصور براي ايستادگي شان چقدر و تا كجاست؟! 
همینان به محض رؤي��ت دوربی��ن و میكروفن چنان 
عنان اختیار در ابراز حب الوطن من االيمان افسار پاره 
مي كنند كه نمي دانند شرط قبله نشیني شستن و ازاله 
نجاسات است. دير زماني نیست كه همین جماعت همه 
پاهايش��ان را در يك كفش كردند تا مردم را براي هل 
دادن به سیاهچاله اي كشنده ترغیب كنند و خودشان 
در زورقي س��اخته ش��ده از چرم ُگرده فرودس��تان بر 
خون دل دلس��وزان و جگرس��وزان ملت و میهن روان 
ش��دند و »موهیتو« به بدن زدند و از كنسولگري هاي 

دول متخاص��م تذكره هاي فرنگي چندس��اله گرفتند. 
بسیاري ش��ان كه تا زير چانه در بیت المال پوست برنزه 
مي كردند، پس از گرفتن مواجب ساخت حكومتي ترين 
فیلم و س��ريال ها در تاريخ ابنای بش��ر به يكباره سر از 
قب��رس و تركیه درآوردن��د و ِملك و من��زل خريدند و 
همزمان براي نابودي ُملك با اغی��ار نبیذ و نبات درهم 

آمیختند. 
روزي كه دشمن با كینه و قساوت يكي از قدر قدرت ترين 
دلیران اين سرزمین را كه براي گسترانیدن چتر امنیت 
و آرامش جبهه ها و عرصه ها ديده بود به شهادت رساند، 
گرد مرده پاشیده ش��د در حلقوم اين جماعت سامري 
مسلك قارون مرام. ماه هاس��ت زانوي ستم پیشگان بر 
گلوي مردم اقصاي دور و نزديك فشرده مي شود و اين 
درنده هاي انس��ان نما با اقتدا به مس��لك كفتار و روباه 
س��عي كرده و مي كنند ت��ا مبادا كلمه اي ي��ا تصويري 
از جانب آنها در تقبیح فعل ش��یطان منتشر نشود كه 
اگر بش��ود نه ديگر تذكره اي مي ماند و نه سواحلي كه 
در آن با ش��هناز و مهناز گعده عشاق منحرِف جنسیت 
زدِه ماده پرس��ت برپا كنند و نه توفیق زيارت پركشش 
دزدان و آدم كشان شیك پوش در آنتالیا و پاتايا و ديگر 
متشابهات نصیب شان مي گردد. تاريخ مملو از تجارب 
متنوعي اس��ت كه جملگي مؤيِد اين است كه رقاصان 
بي هنر بر خ��ون بي گناهان، مغروق��ان در آن خواهند 
بود. چرك و پلشتي باال رفته از سر و روي زندگي اينان 
چنان افراشته است كه هیچ آب مضافي نمي تواند چاره 
پاكي آن را بكند. بانك سرمايه و صندوق ذخیره اربابان 

آموزش و تعلیم خوب مي داند! 
اما ثلمه عمیق آنجاس��ت كه سخن چراني اين جماعت 
مغروق در خلسه نارسیس��تي در گعده اي اوج مي گیرد 
كه يك سر آن به آخور دولت متصل است و شبان گله 
هم اراده اي براي كاست و افزايش كاه و يونجه چارپايان 
از خود نشان نمي دهد و از همین رو است كه آواز خر در 
چمن هم مدعاي نشستن بر كرسي مصطبه هنر دارد؟! 
علي ايحال، اگر چه برخي عمال هنري دولت سعي در 
نگاه داشتن وجهه هنردوست و هنرمندنوازشان دارند 
اما خوب مي دانند كه روزگار بر كرسي نشستن زودگذر 
است، چون اين ايام دولت مستعجلي است كه گرد آن 
به سرعت بر ريگ و سنگ زمین خواهد نشست. اذهان 
مردم و الواح تاريخ هرگز خادمان و خائنان به مام میهن 
و ملت سترگ ايران را از خاطر نخواهد برد و زود باشد كه 

روزگار هم خرش و هم مرادش عوض شود.

    نمايش

امام زين العابدين)ع(:

نمازگزار ت�ا آن گاه كه در نماز 
اس�ت، در پيش�گاه خ�داى 

عزوجل ايستاده است. 

كتاب من ال يحضره الفقيه: ج۱، 
ص۱۹۹، ح۶۰۳

   سيدمرتضی ذاكر
رئي�س فرهنگس�تان زب�ان و ادب فارس�ي مي گوي�د: 
سال هاست ما از دس�ت اندركاران صدا و سيما مي خواهيم 
تعص�ب و غي�رت زبان�ي نس�بت به زبان فارس�ي نش�ان 
دهن�د ك�ه خوش�بختانه عالمت ه�اي خوب�ي مي بينيم. 
به گزارش »جوان« غالمعلي حدادعادل ضمن گرامیداش��ت روز 
بزرگداشت ش��عر و ادب فارس��ي به فرآيند معادل سازي واژگان 
خارجي اش��اره كرد و افزود: گاهي اوقات دو تا س��ه س��ال طول 
مي كشد واژه ها به تصويب برس��د و حدود سه سال هم به صورت 
آزمايشي اجرا و بعد از اين مرحله از طريق رئیس جمهور كاربرد واژه 
ابالغ مي شود. وي با اشاره به اينكه عالوه بر مجريان و برنامه سازان 
حتي در تبلیغات بازرگاني صدا و س��یما نیز باي��د به كاربرد زبان 
فارسي و پرهیز از به كارگیري واژه هاي خارجي توجه شود، گفت: 
اينكه به تولیدكنندگان آگهي هاي بازرگاني گفته شده اگر از واژه 
خارجي اس��تفاده كنید تبلیغات ممنوع، كار بسیار خوبي است. 
حدادعادل در بخش ديگري از سخنانش به عملكرد 10ساله بنیاد 
سعدي كه به گسترش زبان فارسي در خارج از كشور مي پردازد، اشاره 
كرد و افزود: در اين 10س��ال كتاب هاي درسي بسیار خوبي تألیف 
شده از جمله كتابي به نام گام اول كه به 13زبان براي آموزش زبان 
فارسي ترجمه شده است. همچنین بنیاد سعدي در راستاي اقدام 
عملي جهت تقويت و ترويج زبان و ادبیات فارس��ي اقدام به طراحي 
دوره مقدماتي تربیت مدرس زبان فارس��ي براي غیرفارسي زبانان و 
عالقه مندان براساس معیارهاي بین المللي دوره هاي تربیت مدرس 
در سراسر جهان كرده است. حساس��یت ها در مورد ترويج و تقويت 

زبان فارسي با گاليه هاي رهبر انقالب از صدا و سیما در سال گذشته 
يك بار ديگر در مركز توجه رسانه ها و مسئوالن فرهنگي قرار گرفت. 
ايشان در جريان ديدار جمعي از اساتید زبان و ادب پارسي و شاعران 
جوان و پیشكس��وت فرمودند: »من راجع به زبان فارس��ي حقیقتاً 
نگرانم، زيرا در جريان عمومي، زبان فارسي در حال فرسايش است. 
من از صداوسیما گله مندم، به  دلیل اينكه به جاي ترويج زبان صحیح 
و معیار و زبان صیقل خورده و درست، گاهي زبان بي هويت و تعابیر 
غلط و بدتر از همه تعابیر خارجي را ترويج مي كند. انتشار فالن لغت 
فرنگي يك مترجم يا نويسنده از تلويزيون، موجب عمومي شدن آن 
لغت و آلوده شدن زبان به زوائد مضر مي شود. نگذاريد زبان فارسي 
دچار فرسودگي و ويراني ش��ود.« پس از اين ابراز نگراني ها بود كه 
صدا وسیما به عنوان يكي از متولیان اصلي حفظ و حراست از زبان 
فارسي با راه اندازی برنامك هاي متنوعي كه اغلب از شبكه آموزش 
و گاهي اوقات شبكه4 سیما پخش مي شوند، سعي دارد جلوي روند 

فرسودگي و تخريب زبان و ادب فارسي را بگیرد.

رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي :

حساسيت صداوسيما به زبان فارسي بهتر شده است

   مصطفي محمدي
تصويربرداري مجموعه تلويزيوني۳۰قسمتي »آن وقت صبح« 
با درونمايه زندگي دانشمند شهيد مجيد شهرياري از جمله 
شهداي هسته اي كشورمان آغاز شده و قرار است اين سريال 
با كارگرداني حسين تبريزي در سال آينده روانه آنتن شود. 
10سال پس از ترور دانشمند شهید مجید شهرياري از جمله شهداي 
هسته اي كشورمان كه س��ال89 به شهادت رس��ید، معاونت امور 
استان هاي صداوسیما تصمیم گرفته سريالي با موضوع زندگي شهید 
شهرياري بسازد. اين سريال كه نام اولیه آن »آن وقت صبح« است، 
در 30قسمت نوشته شده و داستان آن از يك سال قبل تا روز شهادت 
اين دانشمند هسته اي به تصوير كشیده مي شود. همچنین سريال 
گريزي به اتفاقات حوزه هسته اي در چند سال بعد از شهادت دارد. 
اين سريال با مشاركت سازمان انرژي اتمي و استانداري زنجان تولید 
مي شود. »حسین تبريزي« كه كارگرداني اين سريال را بر عهده دارد، 
درباره چگونگي پیشنهاد كارگرداني اين سريال گفت: واقعیت اين 

است كه ساخت چنین سريالي براي من يك افتخار است و عالقه ام در 
ساخت اين سريال بر كسي پوشیده نیست. خوشبختانه قبل از اينكه 
سريال به من پیشنهاد شود، با شخصیت اين شهید بزرگوار آشنايي 
داشتم و درباره ايشان مطالعاتي انجام داده بودم. امیدوارم اگر لیاقت 

داشته باشم بتوانم به شايستگي سريال زندگي ايشان را بسازم. 
در اين س��ريال كه مصطفي علمي فرد تهیه كنندگي آن را بر عهده 
دارد، بناست بالغ بر 500بازيگر و كاراكتر ايفاي نقش كنند. سريال 
در لوكیش��ن هايي واقع در زنجان كه زادگاه شهید شهرياري است 
و بخش هايي ه��م در تهران تصويربرداري خواهد ش��د. همچنین 

بخش هايي از كار نیز در شهر شیراز به تصوير درخواهد آمد. 
قصه سريال زندگي شهید شهرياري كه »كاوه خداشناس« نقش او 
را بازي مي كند، از روز ترور ايشان و مراسم تشییع پیكر ايشان آغاز 
مي شود و در يك فالش بك ادامه داستان به 46سال قبل و زماني كه 
شهید شهرياري متولد شده برمي گردد. قصه به صورت موازي پیش 
مي رود و در بخش هايي هم به تالش هاي بي بديل اين شهید در حوزه 
هسته اي مي پردازد. مدت زمان شش ماه براي تصويربرداري سريال 
در نظر گرفته شده است. گروه سازنده اين سريال در تالش هستند 
تصويربرداري را تا قبل از سال به پايان برسانند و بتوانند آن را در اوايل 

سال1400 راهي آنتن كنند. 
شهید شهرياري در زماني كه كشورهاي صاحب فناوري هسته اي 
پزش��كي ايران را از نظر صفحات سوخت هس��ته اي- كه در تولید 
راديوداروها كاربرد دارد- تحريم كرده بودند، توانس��ت با همكاري 
ديگر دانشمندان هس��ته اي كشورمان صفحات س��وخت با غناي 

20درصد را در كشور بومي سازي كند.

به كارگرداني حسين تبريزي و بازيگري كاوه خداشناس صورت مي گيرد
روايت شهادت و زندگي دانشمند »مجيد شهرياري« در »آن وقت صبح«

 اعالم رسانه ای »جرم بزرگ« 
عليه ضدرسانه هتاك فرانسوی
 اقدام هتاكانه نشريه »شارلي ابدو« با راه اندازي پويشي رسانه اي در ايران 

به صورت گسترده در حال محكوم شدن است

      محمدصادق عابديني
به دنبال هتاكي چندباره نش�ريه فرانسوي »ش�ارلي ابدو« به مقام 
پيامبر نور و رحمت)ص( و موضع گي�ري قاطعانه رهبر معظم انقالب 
در مواجهه با اين هتاكي، فرهنگسراي رسانه با راه اندازي پويشي به 
نام»جرم بزرگ« با دعوت از اهالي رسانه، هنرمندان و اقشار مردم، 
پاس�خي رس�انه اي به عمل وقيحانه هتاكان غربي تهيه كرده است. 
مهدي محمدي، مدير فرهنگس��راي رس��انه كه باني ايجاد پويش»جرم 
بزرگ« شده اس��ت، در گفت وگو با »جوان« ضمن محكوم كردن دوباره 
اقدام »شارلي ابدو« مي گويد: با توجه به فعالیتي كه اين نشريه فرانسوي 
دارد و اهانت هاي مكرر آن به عقايد ديگران، آن هم چنین اهانت بزرگي 
كه غیرقابل بخشش است، ديگر نمي شود به »شارلي ابدو« عنوان رسانه 
را دارد. از نظر ما اين نشريه فرانسوي ديگر رسانه نیست، حتي اگر به غلط 

نام رسانه را با خود يدك بكشد. 
    محكوميت جرم بزرگ

محمدي با اش��اره ب��ه محكومیت گس��ترده 
اقدام »ش��ارلي ابدو« در ايران ادامه مي دهد: 
خوشبختانه در ايران، همه رسانه ها نسبت به 
توهین نشريه فرانسوي واكنش نشان دادند، 
در اين میان فرهنگسراي رسانه به عنوان يك 
كانون رسانه اي به دنبال يك واكنش جدي و 
بزرگ فرهنگي بود. مدير فرهنگسراي رسانه 
تأكید مي كند: سخنان مقام معظم رهبري در 
محكومیت توهین به پیامبر)ص( و تعبیر دقیق 
ايشان از واژه »جرم بزرگ« براي اقدام شارلي 

ابدو، باعث شد ما با ايجاد هشتگ »جرم بزرگ« و همچنین هشتگ هاي 
»تروريسم رسانه اي« و »شارلي ابدو رسانه نیست« به چند زبان زنده دنیا 
از جمله فارسي، عربي، فرانسوي و انگلیسي و دعوت از مديران و فعاالن 
رسانه، خبرنگاران، اساتید ارتباطات و همه كساني كه دغدغه فرهنگ و 

رسانه را دارند، اين پويش را در شبكه هاي اجتماعي ايجاد  كنیم. 
محمدي با اشاره به هشتگ »تروريسم رسانه« كه از جمله هشتگ هاي 
پويش »جرم بزرگ« است، بیان مي كند: تروريسم انواع و اقسام مختلفي 
دارد كه تروريسم رسانه يكي از آنهاس��ت. غربي ها در انواع تروريسم يد 
طواليي دارند و عالوه بر ترور فیزيكي اشخاص، بارها از تروريسم رسانه اي 

براي هدف قرار دادن افكار و عقايد استفاده كرده اند. آنها صاحبان عقیده 
و افكار را از طريق رسانه هدف تیرهاي خود قرار مي دهند. 

وي درباره وضعیت اس��تقبال از پويش »جرم بزرگ« مي گويد: ما تنها 
س��ه روز اس��ت كه اين پويش را معرفي و راه اندازي كرده ايم و به نوعي 
اكنون در نقطه اوج فعالیت هاي خود هس��تیم. ه��دف ما در اين پويش 
عالوه ب��ر محكومیت اقدامات »ش��ارلي ابدو« در هتاكي ب��ه مقام پیام 
اسالم)ص( كه مظهر صلح و دوستي است، بايد آنقدر اين پويش را محكم 
و همه جانبه پیش ببريم و در محكومیت آن پافش��اري كنیم كه ديگر 
مزدوران صهیونیسم بین الملل جرئت و اجازه تكرار چنین توهین هايي 

را نداشته باشند. 
    حضور اهالي رسانه در پويش 

رئیس فرهنگسراي رس��انه درباره چگونگي حضور اهالي رسانه و مردم 
عالقه مند در اين پويش توضیح مي دهد: عالقه مندان مي توانند از طريق 
وب سايت فرهنگس��راي رسانه يا صفحه ما در اينس��تاگرام، درخواست 
حضور در اين پويش را با ارس��ال عكس��ي از خود اعالم كنند تا پوس��تر 
اختصاصي آنها از سوي همكاران ما طراحي شود و براي انتشار در اختیار 
آنها قرار گیرد و نام شان در ذيل محكوم كنندگان اقدام توهین آمیز نشريه 

فرانسوي درج شود. 
محمدي با اشاره به استقبال اهالي رسانه از حضور در پويش»جرم بزرگ« 
مي گويد: روز گذشته آقاي خدادي معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد به اين 
پويش پیوس��تند، درخواستي هم براي وزير ارشاد فرس��تاده ايم و از وي 
دعوت كرده ايم به پويش»جرم بزرگ«، بپیوندد، همه مديران س��ازمان 

فرهنگي- هنري شهرداري تهران نیز به پويش پیوسته اند. 
ج��ا دارد از طريق روزنامه »ج��وان« نیز از همه مردم اي��ران دعوت كنم 
براي محكومیت هتاكي به پیامبر اس��الم)ص(، به اين پويش بپیوندند، 
ما آمادگي اين را داريم كه براي همه درخواس��ت كنندگان پوس��ترهاي 

اختصاصي طراحي كنیم. 
    دعوت از متفكران غربي براي مشاركت در پويش

رئیس فرهنگسراي رسانه در پاسخ به اين سؤال كه در بعد بین الملل 
براي دع��وت از اهالي رس��انه و متفك��ران خارجي ب��راي حضور در 
كمپین »جرم بزرگ« چه اقدامي صورت گرفته اس��ت، مي گويد: در 
حال مكاتبه با چندين چهره بین المللي در خارج از ايران هس��تیم و 
اطالعات پويش »جرم بزرگ« براي آنها ارسال شده است. همچنین با 
چندين چهره رسانه اي در فرانسه ارتباط برقرار كرده ايم و امیدواريم 
بتوانیم اقدام شارلي ابدو را در خود فرانسه 

نیز محكوم كنیم. 
وي با بیان اينك��ه در چن��د روز ابتدايي آغاز 
پويش »جرم بزرگ« اس��تقبال از آن فراتر از 
حد انتظار بوده اس��ت، مي افزاي��د: اكنون به 
ش��دت در حال پیگیري طراحي پوستر هاي 
اختصاص��ي هس��تیم و در روزه��اي آين��ده 
اطالعات در زمینه میزان حضور و مش��اركت 

در پويش اطالع رساني خواهد شد. 
محمدي تأكید مي كند: پیامبر اس��الم)ص( 
پیامبر مهرباني است و در همه اديان اسالمي 
با اين صفت نیكو ش��ناخته مي شود، اقدامات 
مذبوحانه اي چون هتاكي به پیامبر)ص( بیش��تر از آنچه بخواهد به مقام 
واالي رس��ول خدا آس��یبي بزند، عین پاش��یدن خاك به خورشید و ماه 
كمترين اثري ندارد، اما اين چیزي از وظیفه ما به عنوان افرادي كه غیرت 
ديني داريم كم نمي كند، ما موظف هستیم با پیگیري اين اقدامات هتاكانه 
و محكوم كردن آنها به روش هاي مناسب، جلوي هتاكي ها و بي حرمتي ها 
را بگیريم. رئیس فرهنگسراي رس��انه در پايان مي گويد: آنچه در كمپین 
»جرم بزرگ« در حال رخ دادن است، پاسخي است رسانه اي و فرهنگي كه 
به نظر مناسب ترين نوع پاسخ به تروريسم رسانه اي غرب است، امیدواريم 

اين پويش تا نتیجه نهايي با قدرت ادامه پیدا كند.

م�ح�م���دي: اق���دام����ات 
مذبوحانه اي چ��ون هتاكي 
ب��ه پيامب��ر)ص( بيش��تر از 
آنچه بخواهد به مقام واالي 
رسول خدا آسيبي بزند، عين 
پاش��يدن خاك به خورشيد 
و م��اه كمترين اث��ري ندارد

انتشار پوستر موسيقي نمايش »علمدار«
»علمدار« از جمعه مي آيد

در آس�تانه اجراي نماي�ش »علمدار« 
ش�د.  رونماي�ي  آن  پوس�تر  از 
پوس��تر نمايش »علم��دار« ب��ر مبناي 
نقش مايه هاي هنر ايراني- اس��المي كه 
پیوند عمیقي با اعتقادات و حافظه بصري 
مخاطبان دارد طراحي ش��ده  اس��ت. در 
حاشیه نوشته علمدار، نقوش كتیبه هاي 
مذهبي استفاده شده  است. همچنین در 
قسمت فوقاني طرح نقش مايه سرو به كار 
رفته است، از نماد سرو در فرهنگ ايراني 

به عنوان سمبل ايستادگي و مقاومت ياد مي شود. همچنین مجموع اين نقوش 
يادآور علم هاي عاشورايي است. پروژه »علمدار« با همراهي اركستر سمفونیك 
تهران به رهبري برديا كیارس و آهنگسازي پوريا خادم و طراحي حركت علي 

براتي با اهداف خیرخواهانه طراحي و تهیه شده است. 
»علمدار« نوش��ته محمدرضا كوهستاني اس��ت و روايتگران آن هنرمنداني 
هس��تند كه به صورت افتخاري همكاري دارند. داريوش ارجمند نخس��تین 
روايتگر اين پروژه خیرخواهانه اس��ت و از جمعه 28شهريور ساعت21 تاالر 
وحدت میزبان موسیقي نمايش علمدار به صورت آنالين و تعداد محدودي از 
تماشاگران به صورت حضوري و با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي خواهد 
بود. تمامی درآمدهاي احتمالي اين رويداد فرهنگي از طريق مؤسسه خادمین 

علي بن ابیطالب)ع( صرف مناطق محروم خواهد شد.

 »رزمنده«
در مقابل دوربين شبكه يك

ويژه برنامه »رزمنده« به مناس�بت چهلمين س�الگرد 
هشت سال دفاع مقدس، از شبكه يك پخش مي شود. 
در وي��ژه برنام��ه رزمنده ك��ه ب��ا محوريت گف��ت وگو با 
نقش آفرينان جنگ تحمیلي ساخته شده است، مهمان هايي 
همچون حاج حس��ین يكتا، حجت االسالم حاجي صادقي 
نماينده ولي فقیه در سپاه، س��ردار میريان، سردار كارگر و 

خلبان سرهنگ قضات حضور دارند. 
در اين برنامه كه س��یاوش عقدايي اج��راي آن را برعهده 
دارد، مهمان��ان درب��اره خاطراتش��ان از دوران جن��گ و 
خون مي گويند. ويژه برنامه رزمنده كه در هفت قس��مت 
40دقیقه اي تهیه شده است از روز شنبه هر روز ساعت 15: 

20 پخش می شود. 
اين برنام��ه كاري از گروه تاريخ، فرهنگ و هنر ش��بكه 
يك سیماس��ت كه احس��ان نیلي تهیه كنندگي آن را 

برعهده دارد. 
.....................................................................................................

برگزاري دوره مقدماتي تربيت 
مدرس زبان فارسي

دوره مقدمات�ي تربي�ت م�درس زب�ان فارس�ي 
ب�ه غي�ر فارس�ي زبانان ب�راي تمام�ی مدرس�ان 
زب�ان فارس�ي و عالقه من�دان ب�ه آم�وزش زب�ان 
مي ش�ود.  برگ�زار  س�عدي  بني�اد  در  فارس�ي 
طراح��ي دوره مقدماتي تربیت مدرس زبان فارس��ي براي 
غیرفارس��ي زبان��ان و عالقه من��دان بر اس��اس معیارهاي 
بین المللي دوره هاي تربیت مدرس در سراس��ر جهان و با 
بررس��ي معیارهاي موجود در آزمون داتفا )دانش تدريس 

زبان فارسي( در 26ساعت آموزشي برگزار مي شود. 
الزم به ذكر اس��ت در صورت فراهم نبودن بس��ترهاي 
موجود به دلیل ش��یوع وي��روس كرونا ب��راي برگزاري 
كالس ها به صورت حضوري، اين دوره به صورت مجازي 
برگزار خواهد شد. گفتني است تاريخ شروع دوره از شنبه 

1۷آبان 1399 است. 
متقاضیان مي توانند از 15مه��ر )1399/0۷/15( تا هفتم 
آبان )1399/08/0۷( با مراجعه به س��امانه آموزشي بنیاد 
ثبت ن��ام كنند. ظرفی��ت كالس 12نفر و مبل��غ پرداختي 

500هزار تومان است. 
.....................................................................................................

»حاج خانوم« به مناسبت سالروز 
فاجعه منا آماده پخش شد

در آس�تانه س�الروز فاجع�ه من�ا تي�زر فرهنگ�ي 
ش�د.  پخ�ش  آم�اده  و  تولي�د  خان�وم«  »ح�اج 
تازه ترين اثر كوتاه تولیدي باش��گاه فیلم سوره به مناسبت 

سالروز فاجعه منا روي آنتن رسانه ملي مي رود. 
تی��زر فرهنگ��ي »ح��اج خانوم« ب��ه تهی��ه كنندگي 
محمدجواد موحد و كارگرداني امین اشرفي با مضموني 
مرتبط با توقف حج در بحران كرونا در شهر يزد جلوي 
دوربین رفته و با طي مراحل فني، آماده پخش از رسانه 
ملي شد. »حاج خانوم« در روز دوم مهرماه همزمان با 
س��الروز فاجعه منا روي آنتن خواهد رفت و در فضاي 

مجازي نیز منتشر خواهد شد. 
.....................................................................................................

 59 آلبوم و آهنگ 
مجوز  انتشار گرفتند

دفت�ر موس�يقي معاون�ت هن�ري وزارت فرهن�گ 
و ارش�اد اس�المي ظ�رف هفت�ه گذش�ته مج�وز 
5۹ آلب�وم و تك آهن�گ را ص�ادر ك�رده اس�ت. 
آثار مجوز گرفته ش��امل پنج آلبوم موس��یقي در ژانرهاي 
سنتي )يك آلبوم( و پاپ )چهار آلبوم( و 54 تك آهنگ در 
ژانرهاي س��نتي )دو قطعه(، پاپ )43 قطعه( و تلفیقي)9 
قطعه( بوده اند. از می��ان تك قطعه هايي كه مجوز انتش��ار 
آنها صادر ش��ده مي توان به قطعه »عش��ق« به خوانندگي 
حسام الدين سراج و آهنگسازي فريد الهامي، قطعه »نگار 
بي وفا« به خوانندگي س��االر عقیلي و آهنگسازي مسعود 
تديني، قطعه »نوروز ما« )به پاسداش��ت طبیعت و نوروز( 
به خوانندگي محمد رشوند و آهنگسازي رامین عبداللهي، 
قطعه عاش��ورايي »ديدار« به خوانندگي امیر شیشه گران 
و آهنگس��ازي فريد ن��ادري، قطعه »جمعه بي ش��نبه« به 
خوانندگي فريدون آس��رايي و آهنگس��ازي پیام شفاهي و 
»فصل پريش��ان ش��دنم« به خوانندگي و آهنگسازي علي 

زندوكیلي اشاره كرد. 
در شش ماهه نخست سال جاري، ساالر عقیلي براي چهار 
قطعه ديگر به نام هاي مي ترس��م، قطعه مادر )به مناسبت 
روز مادر(، قطعه باران بهاري و قطعه دلبسته شدم از دفتر 

موسیقي مجوز دريافت نموده است.

هادي عسگري     ديده بان 


