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«شبهاي پرستاره»
با روايتگري «حاج حسين يكتا»

برنام�ه «ش�بهاي پرس�تاره» وي�ژه هفت�ه دف�اع
مق�دس ب�ا روايتگ�ري ح�اج حس�ين يكت�ا ،در گل�زار
ش�هدای عليبن جعفر(ع) اس�تان ق�م برگزار ميش�ود.

به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومي بنياد روايت حيات
طيبه ،در آستانه اربعين حسيني ،مراس��م گراميداشت هفته
دفاع مقدس با عنوان «شبهاي پرس��تاره» از روز چهارشنبه
۳۱شهريورماه به مدت سه ش��ب همزمان با اقامه نماز مغرب
و عش��اژ در گلزار شهدای عليبن جعفر(ع) اس��تان قم برگزار
ميشود .در اين مراسم طبق سنوات گذشته حاج حسين يكتا به
روايتگري ميپردازد و مداحان اهل بيت عصمت و طهارت(ع) به
ذكر مصيبت و فضايل خاندان اهل بيت(ع) خواهند پرداخت.
برنامه شبهاي پرستاره در س��الهاي  1398و  1399در گلزار
شهدای بهشت زهرا(س) با استقبال بيسابقه مردم برگزار شد و
اين بار اين برنامه معنوي در كنار مزار ش��هيد مهدي زينالدين و
ديگر شهداي لشکر 17عليبن ابيطالب(ع) برگزار خواهد شد.
...........................................................................................................

اولين پخش «فالكن» به سيما رسيد

مستندي درباره ترور شهيد سليماني

مس�تند س�ينمايي «فالكن» به
كارگردان�ي س�يدمحمدمهدي
پوريزدانپرست روي آنتن شبكه
افق رفت.

به گزارش «جوان» به نق��ل از روابط
عموم��ي س��ازمان هنري رس��انهاي
اوج ،مستند س��ينمايي «فالكن» به
كارگرداني سيدمحمدمهدي پوريزدانپرست و تهيهكنندگي مهدي
مطهر به پخش تلويزيوني رسيد .اين مستند كه ماجراي سرگذشت
پادگاني به نام «فالك��ن» در جنوب بغداد را رواي��ت ميكند ،دیروز
ساعت  ۲۰از شبكه افق پخش شد .اين مستند درباره تشكيل نيروهاي
مقاومت در عراق و خروج امريكا از عراق است .اين اثر در قالب داستان
و سرگذشت پادگاني به نام فالكن در جنوب بغداد روايت ميشود كه
سال گذشته براي اولين بار در يازدهمين جشنواره فيلم «عمار» اكران
و با استقبال مخاطبان در ميان آثار پرمخاطب اين جشنواره قرار گرفت.
مستند «فالكن» به ترور سردار سليماني ميپردازد و اينكه پس از اين
اتفاق ايران پايگاه هوايي عيناالسد را مورد هدف قرار ميدهد.
...........................................................................................................

معرفي برگزيدگان سومين
«مهرواره شعر» آفرينش كانون

برگزي�دگان س�ومين «مه�رواره ش�عر» آفرين�ش
از س�وي انجم�ن ش�اعران نوج�وان كان�ون پ�رورش
فك�ري ك�ودكان و نوجوان�ان معرف�ي ش�دند.

به گزارش «جوان» برگزيدگان سومين «مهرواره شعر» آفرينش،
از سوي انجمن ش��اعران نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان ،همزمان با روز ملي ش��عر و ادب فارس��ي معرفي شدند
كه از ميان نزديك به  ۹۰۰اثر رسيده به دبيرخانه سومين مهرواره
شعر آفرينش از سراسر كشور و پس از دو مرحله داوري۹۰ ،نفر از
اعضاي انجمنهاي شاعران نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان (در دو گروه سني نوجوان و ارشد) در فهرست برگزيدگان
جاي گرفتند كه از اين تعداد ۱۷نفر به عنوان برگزيدگان بخش ويژه
(شعر طنز) معرفي شدند .بر اساس اين خبر ،همانند مهروارههاي
گذشته قرار است آثار برگزيدگان در مجموعهاي از سوي انتشارات
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر شود.
...........................................................................................................

ياسر احمدوند
معاون فرهنگي وزير ارشاد شد

در حكم�ي از س�وي وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد اسلامي،
ياس�ر احمدون�د مع�اون ام�ور فرهنگ�ي ش�د.

به گزارش «جوان» در حكمي از سوي محمدمهدي اسماعيلي ،وزير
فرهنگ و ارشاد اسالمي ياسر احمدوند معاون امور فرهنگي شد .در
حكم محمدمهدي اسماعيلي خطاب به ياسر احمدوند آمده است:
«بسمهتعالي
جناب آقاي ياسر احمدوند
نظر به شايستگيها و سوابق جنابعالي در حوزه نشر و كتاب
و شناخت ديرين از توانمنديها و با عنايت به روحيه انقالبي
و مكتبي كه داريد ،به موجب اين حكم به سمت «معاون امور
فرهنگي» منصوب ميشويد».
ياسر احمدوند ،داراي مدرك دكتراي عرفان و تصوف اسالمي از دانشگاه
اديان و مذاهب قم است .از جمله سوابق وي در عرصه نشر ميتوان به
مديريت انتشارات مؤسسه همشهري ،معاونت اجرايي مجمع ناشران
انقالب اسالمي ،مديرعامل شركت پخش محصوالت فرهنگي ترنج،
مديرعامل فروش��گاههاي ترنجس��تان ،مديريت مركز آموزشهاي
كاربردي نشر ،مديريت روابط عمومي بنياد دايرهالمعارف و عضويت در
هيئت مديره مجتمع چاپ واژهپرداز انديشه اشاره كرد.
موسيقي

عاجزترين مردم كسي است كه
نتواند دعا كند.
(بحاراالنوارج 93 /ص)294 /

| روزنام��ه ج��وان |ش��ماره  | 6306دوش��نبه  29ش��هریور  13 | 1400صف��ر  | 1443اذان ظه��ر| 12:58 :
غروبآفتاب|19:04:اذانمغرب|19:22:نیمهشبشرعی |00:16:اذانصبحفردا|05:27:طلوعآفتابفردا|06:51:

توگوي «جوان» با فرشاد مهديپور مطرح شد
در گف 

بازسازي فرهنگي بايد از نهادهاي
سياستگذار فرهنگي آغاز شود

ويرانيهاي فرهنگي در جامعه ما نه تنها ريشه در 4سال گذشته بلكه بعض ًا ريشه در بيش از 40سال
گذشته دارد و بسيار عميق شده است

محمدصادق عابديني

«بازس�ازي انقالب�ي س�اختار فرهنگ�ي
كش�ور» موضوع�ي راهبردي اس�ت كه در
بيان�ات رهب�ر معظم انقلاب اسلامي بر
انجام آن تأكيد شده اس�ت .به رغم اهميت
ذاتي بازس�ازي فرهنگي كش�ور ،هنوز اين
موضوع براي عم�وم مردم و حت�ي فعاالن
حوزه فرهن�گ ،مدي�ران و تصميمگيران،
معناي شناختهش�دهاي به ش�مار نميرود.
فرش�اد مهديپور ،چه�ره شناختهش�ده
رسانهاي و فرهنگي كشور كه داراي دكتراي
مديريت فرهنگي است و در زمينه بازسازي
انقالبي س�اختار فرهنگي كش�ور تأليفاتي
توگ�و ب�ا «ج�وان» ب�ه تبيين
دارد ،در گف 
مفهوم بازس�ازي فرهنگي پرداخته است.

منظور از بازس�ازي انقالبي ساختار
فرهنگيكشورچيستوچهمباحثي
را در بر ميگيرد؟
وقتي راجع به بازسازي صحبت ميكنيم ،تقابل
بازس��ازي و ويراني به ياد آورده ميشود .براي
ما ايرانيان مواجهه با كلمه بازس��ازي به اواخر
دهه 60و اوايل دهه 70بازميگردد كه قرار شد
ويرانيهاي پس از جنگ تحميلي بازسازي شود.
ما در ادبيات مديريتي نيز با واژه «نوس��ازي»
روبهرو ميشويم .اين واژه را بيشتر در مباحث
شهري ميشنويم ،مانند نوس��ازي بافتهاي
فرسوده .در نوس��ازي تالش ميشود اصالت و
ارزش بافت حفظ و فرسودگيها نوسازي شود،
اما در«بازسازي» عم ً
ال با ويرانه روبهرو هستيم
كه بايد باز ساخته ش��ود .ويرانيهاي فرهنگي
در جامعه ما نه تنها ريشه در چهارسال گذشته
بلكه بعضاً ريشه در بيش از 40سال گذشته دارد
و بسيار عميق شده است.
شايد تنها شخصي كه در اينسالها
پيگي�ر موضوع بازس�ازي فرهنگي
بوده ،مقام معظم رهبري است!
مق��ام معظ��م رهب��ري در يك��ي از آخري��ن
خطبههاي نماز جمعه كه درسالهاي 90-91
بيان نمودن��د ،به فرصته��ا و توانمنديهاي
جمهوري اسالمي اشاره داش��تند و در بخش
آس��يبها و تهديدها اولين موردي كه اشاره
كردند آس��يبهاي اخالقي و فرهنگ عمومي

وحيد تاج :اولين آلبوم چندخطيام را تجربه كردم

آيين رونمايي از آلبوم موسيقي «بيفاصله» در كافه باغ كاريز واقع
در خانه شاعران ايران برگزار ش��د .در اين مراسم مجيد عسگري
آهنگساز ،وحيد تاج خواننده ،مهس��ا دامرودي همخوان ،حميد
قنبري نوازنده تنبك و مش��اور هن��ري پ��روژه و عليرضا دريايي
هماهنگكننده اركستر زهي و نوازنده كمانچه اين آلبوم و جمعي
از هنرمندان و عالقهمندان به موسيقي ايراني حضور داشتند.
در آغاز اين مراسم مجيد عسگري آهنگس��از اثر درباره چگونگي
ش��كلگيري آلبوم «بيفاصله» گفت :بعد از كنسرتي كه در سال
 ۱۳۹۳داشتم ،حميد قنبري پيشنهاد كرد كه اين قطعات را ضبط
و منتشر كنيم .صحبتها و هماهنگيهاي الزم را انجام داديم و در
خرداد  ۱۳۹۴ضبط را آغاز كرديم .پس از صرف نزديك شش سال،
باالخره در زمستان  ۱۳۹۹ضبط آلبوم «بيفاصله» به پايان رسيد.
وي ضمن قدرداني از وحيد تاج به عنوان خوانن��دهاين اثر و پويا

امام حسين(ع):

www.javanonline.ir

براي ما ايرانيان مواجهه با كلمه
بازس��ازي به اواخر دهه 60و
اوايل ده��ه 70بازميگردد كه
قرار ش��د ويرانيه��اي پس از
جنگ تحميلي بازسازي شود
بود و ايشان خواستار بازسازي فرهنگي شدند.
رهبر معظم انق�لاب در بيانيه گام دوم انقالب
نيز اش��ارهاي به ضرورت بازس��ازي فرهنگي
داشتهاند.
وقتي صحبت از بازسازي خرابيهاي
جنگ پي�ش ميآيد مس�ئله كام ً
ال
فيزيكي است ،يك ساختمان خراب
ش�ده و بايد س�اختمان نو به جاي
آن ساخته شود يا همان ساختمان
قبلي به طور كامل بازسازي شود ،در
موضوع فرهنگ اما ما به جاي كميت
با كيفيت س�ر و كار داري�م ،چطور
ميتوان در اين بخش بازس�ازي را
تبيين كرد؟
ابتدا بايد ببينيم ك��ه چه چيز ويران ش��ده و
نيازمند بازس��ازي اس��ت .بن��ده معتقدم يك
بخش مهم و آغازين براي بازس��ازي فرهنگي،
بازس��ازي ويرانههاي «نظام تدوي��ن و اجراي
سياستهاي فرهنگي و رسانهاي كشور» است.
ما در اين بخش شاهد موازيكاري و رقابتهاي
بينبخش��ي و همچني��ن به دليل مش��كالت
پيراموني دچار ضعف اجرايي هستيم .در كنار
اين مس��ائل ما سالهاس��ت با پديده «تهاجم
فرهنگي» كه ابعاد وسيعي دارد روبهرو هستيم.
«ش��بيخون فرهنگ��ي»« ،نات��وي فرهنگي»
و «كژكاركرده��اي فرهنگ��ي» نمونههایي از
شبيخون فرهنگي هس��تند كه خود را در نوع
پوشش ،سبك زندگي و ويراني اخالق عمومي
نش��ان ميدهند كه همگ��ي نيازمند اصالح و
بازس��ازي اس��ت .موضوع ديگري كه نيازمند
بازسازي است ،مس��ئله پايين آمدن اعتماد به
نفس كارگزاران حوزه فرهنگ است كه به دليل
فشارها و نبودن اش��راف كامل يا نميتوانند به

آلبوم موسيقي «بيفاصله» رونمايي شد

آلب�وم موس�يقي «بيفاصل�ه» ب�ه آهنگس�ازي مجي�د
عس�گري و خوانندگ�ي وحي�د ت�اج رونماي�ي ش�د.

حكمت

نما | حسین کشتکار

سرايي ،شهرام غالمي ،ش��روين مهاجر ،پاش��ا هنجني ،عليرضا
دريايي و حميد قنبري نوازندگان آلب��وم ،گفت :تالش كرديم در
اين آلبوم كار نويي انجام دهيم كه يك��ي از اين نوآوريها ،فضاي
چندصدايي آلبوم است.
عسگري در ادامه توضيحاتي درباره هفت قطعه آلبوم «بيفاصله»
ارائه كرد و گفت :قطعه اول آلبوم «رهگذار» نام دارد كه از دو بخش
اورتور و اصلي تشكيل ميشود و هر دو بخش ،هفتضربي است.
نگاه من در زمان ساخت اين قطعه ،تجس�� ِم راه رفتن در يك بازار
قديمي و صداهايي ب��ود كه در چنين موقعيتي به گوش انس��ان
ميرسد .قطعه دوم «تكنوازي عود» توسط شهرام غالمي است
كه به معرفي تم آغازين قطعه سوم ،يعني «سرگشته» ميپردازد.
«سرگشته» روايتي از زندگي موالناست ،از زماني كه در سرگشتگي
و نااميدي در جستوجوي معشوق است تا زماني كه شمس از راه
ميرسد و موالنا رقصكنان و پايكوبان سماع ميكند.
در ادامه وحيد تاج خوانن��ده آلبوم «بيفاصله» ضمن تش��كر از
حاضران عنوان كرد :اين آلبوم براي من تجربه متفاوتي بود ،چراكه
در آلبومهاي ديگ��ر تصانيف و آوازه��ا را تكصدايي ميخواندم،
اما در اين آلبوم مجيد عس��گري قطعات را -چه در س��ازها و چه
براي خواننده -چندخطي نوشته بود ،بنابراين قطعات را با مهسا
دامرودي اجرا كرديم و اين برايم تجربه جالب��ي بود ،چراكه تا به
حال آلبومي كه چندخطي باشد ،در كارنامهام نداشتهام .وي افزود:
من در ضبط بسيار وسواس دارم و آقاي عسگري هم نت به نت را
با دقت نوشته بودند .ايشان عالوه بر هنر آهنگسازي و نوازندگي،
شاعر بسيار خوبي است و از همكاري با ايشان لذت بردم.

درس��تي عمل كنند يا اينكه براي اصالح امور
به سمت و سوي الگوهاي غربي ميروند .همه
اين موارد بايد به عنوان نقطه آغازين و عزيمت
بازسازي فرهنگي مورد توجه قرار گيرد.
همان گونه كه اشاره كرديد ،به نظر
ميرسد در بخش كارگزاران فرهنگي
كش�ور هم نيازمند يك بازس�ازي
فرهنگي اساسي هستيم؟!
ما سه دس��ته س��ازمان و نهاد در ايران داريم
كه در حوزه فرهن��گ ورود و فعالي��ت دارند.
دسته اول نهادها و سازمانهايي هستند كه در
عرصه «سياس��تگذاري» فعاليت دارند .دسته
دوم گروهي هس��تند كه در حوزه «آموزشي و
تربيتي» مشغولند و دسته سوم گروه «تبليغي
و ترويجي» هس��تند .هر كدام از اين دستهها
مسائل خاص خود را دارند.
چطور ميش�ود بدون اينكه به اصل
نهاد فرهنگي آس�يبي برسد ،آن را
به گونهاي بازسازي كرد كه عملكرد
مناسبي داشته باشد؟
س��ازمانهايي كه در اي��ران سياس��تگذاري
فرهنگي را برعهده دارند ،مشخصند ،مهمترين
آنها «ش��وراي عالي انقالب فرهنگي» اس��ت.
براي بازس��ازي اين نهاد بايد ابتدا چالشهاي
حقوقي و قانوني آن رفع شود .جملهاي از امام
خميني(ره) اس��ت كهفرموده بودند مصوبات
شوراي عالي انقالب فرهنگي مثل قانون است.
تا امروز هم بر همين اساس رفتار شده است ،در
صورتي كه بايد اين سخن با تصويب در مجلس
وجاهت قانوني پيدا كند و براي آن س��از و كار
ديده شود.
پيش�نهاد ش�ما ب�راي بازس�ازي
فرهنگي در ش�وراي عال�ي انقالب
فرهنگي چيست؟
بايد جايگاه دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي
مش��خص و در هيئت وزيران يك كرس��ي به
وي اختصاص داده ش��ود .وقتي دبير ش��وراي
عالي انقالب فرهنگ��ي در هيئت دولت حضور
داشته باش��د ،ميتواند از حوزه فرهنگ دفاع
كند .مهمتر از آن اين اس��ت كه دبير اين شورا
بايد بتواند در انتخاب وزراي مربوطه يا مديران
ارشد نقش كليدي داشته باشد.
يعني تا اين حد به دبير شوراي عالي
انقالب فرهنگي بايد اختيارات داده
شود؟
ما در موارد ديگر نيز چنين نقشي را ميبينيم.
طبق اصل  160قانون اساسي ،رئيسجمهور
وزير دادگس��تري را ب��ا پيش��نهاد رئيس قوه
قضائي��ه انتخاب ميكند .م��ا در قانون چنين
اختي��اري را ديدهايم و ميتواند ب��راي موارد
ديگر نيز استفاده شود ،مث ً
ال دبير شوراي عالي
انقالب فرهنگي بايد در انتخاب وزير فرهنگ
و ارشاد اسالمي ،وزير آموزش و پرورش و وزير
آموزش عالي نقش داشته باشد يا براي انتخاب
رؤساي سازمان تبليغات اسالمي و صداوسيما
طرف مشورت قرار گيرد.

کتاب

«كشكول ميرزاجواد آقا» منتشر شد

روايتهايي از شهيد مدافع حرم جواد كوهساري

كتاب «كش�كول ميرزاجواد آق�ا» روايتي از
زندگي شهيد مدافع حرم جواد كوهساري به
قلم محمدمهدي احمديان و توسط انتشارات
«راه ي�ار» منتش�ر و روان�ه بازار نش�ر ش�د.

به گزارش «جوان» كتاب «كشكول ميرزاجواد آقا»
روايتي از زندگي شهيد مدافع حرم جواد كوهساري
به قلم محمدمهدي احمديان و توس��ط انتش��ارات
«راهيار» منتشر و روانه بازار نشر ش��د .بنابرين گزارش ،اين كتاب حاصل 42ساعت
مصاحبه با خانواده ،دوستان و آشنايان شهيد كوهساري از اهالي شهر مشهد مقدس
است كه  26تير س��ال  1394در نبرد با تروريستهاي داعش در اطراف شهر فلوجه
به شهادت رسيد« .كشكول ميرزاجواد آقا» در چهار فصل ،خاطراتي را درباره مراحل
مختلف زندگي اين شهيد مدافع حرم روايت كرده است .بخش پيوست كتاب هم به
تصاويري از مقاطع زندگي شهيد اختصاص دارد .در بخشي از اين كتاب ميخوانيم:
گفت« :مگه وقتي ما بچه بوديم و شما مارو مدرسه ميبردي .به ما نميگفتي من اگه
شما رو ميبرم و ميآرم به خاطر دل خودمه ،وگرنه هر اتفاقي بخواد بيفته ،توي خونه
هم ممكنه براتون بيفته ».فقط نگاهش كردم ...هيچي نگفتم .گفت« :االن به خاطر
دل خودت من رو نگه ندار .هر اتفاقي بخواد بيفته همين مشهد هم ممكنه برام بيفته.
حرم موسيبنجعفر(ع) تنهاست .از امام رضا(ع) خجالت ميكشم .به خواهرهام كاري
ندارم ،من بابت اين قضيه نبايد از اينها كسب تكليف و اجازه كنم ،ولي شما مادر مني.
ميتوني روز قيامت جلوي حضرت زهرا (س) سرت رو پايين بندازي؟»...

نمایشخانگی

دفاع وزير ارشاد
از صدور مجوز سازمان سينمايي براي «وياودي»ها

اسماعيلي :در سالهاي اخير اختالفاتي درباره ارائه مجوز وياوديها بهوجود آمده و ما دنبال
حل كردن آن هستيم ،به همين دليل انشاءاهلل به زودي در سازمان صداوسيما و ارگانهاي
ديگر جلساتي داريم براي اينكه اين مسئله را تعيين تكليف كنيم
محمدصادقي

محمدمه�دي اس�ماعيلي ،وزي�ر ارش�اد در يك�ي از
اولي�ن موضعگيريهاي�ش در خص�وص وياوديه�ا
اظهار ك�رد :مجوزها را بايد س�ازمان س�ينمايي صادر
كند .اين موض�وع ميتواند بحث واگ�ذاري اختيارات
وزارت ارشاد در بخش وياودي را به س�اترا زنده كند.

در ماههاي پاياني دولت دوازدهم ،زماني كه ساترا و برخي
نمايندگان مجلس از واگذاري اختيارات ارش��اد در بخش
وياوديها به ساترا صحبت ميكردند ،تنها يكي از معاونان
سازمان سينمايي در برابر اين سخنان موضع گرفت و عم ً
ال
هيچ مخالفتي از س��وي حس��ين انتظامي ،رئيس سازمان
س��ينمايي با خلق يد اين س��ازمان از صدور مجوزها براي
وياوديها انجام نشد .در آن زمان اين گونه برداشت ميشد
كه با توجه به تغيي��ر قريبالوقوع دول��ت ،مديران ترجيح
ميدهند براي خود دردسر و گرفتاري درست كنند و از آنجا
كه «ساترا» نهادي تازه تأسيس است ،در مقابل آن به جاي
مقاومت ،سكوت را انتخاب كردند.
با تغيير دولت و در حالي كه س��اترا هر روز بيش از گذشته
در مورد «وياودي»ها ميدان عمل خود را باز ميكند ،وزير
جديد ارش��اد در گفتوگو با يك��ي از خبرگزاريها از باقي
ماندن حق صدور مجوزها در سازمان سينمايي دفاع كرد.
اسماعيلي گفت :در سالهاي اخير اختالفاتي در اين باره به
وجود آمده است و ما دنبال حل كردن آن هستيم .وي ادامه
داد« :انشاءاهلل به زودي در سازمان صداوسيما و ارگانهاي
ديگر جلساتي داريم براي اينكه اين مسئله را تعيين تكليف
و از اين موضع اختالفي خارجش كنيم».
اس��ماعيلي همچني��ن درباره اينك��ه هنوز س��ازماني كه
ميخواهد مجوز وياوديها را اعطا كند ،مشخص نيست؟
بيان داشت« :چرا مش��خص است و االن سازمان سينمايي
اين مس��ئوليت را به عهده دارد و برخي ديگر از دوس��تان
برخي از اين مجوزها را در دست دارند كه بايد از اين وضعیت
دربيايد».
وي افزود« :بحثها روشن است و تقريباً نهادهايي كه اين
موضوع را در اختيار دارند بررسي كرده و گزارشهاي كام ً
ال
كارشناسي ارائه دادهاند و كار كام ً
ال آماده است و در اختيار
ش��وراي عالي فضاي مجازي قرار گرفته است و به زودي و

ظرف مدت كوتاهي تعيين تكليف خواهد شد».
وزير ارشاد همچنين از عدم تمايلش براي رسانهاي كردن
فرآيند تعامل با صداوس��يما در خصوص وياوديها گفت
و تأكيد ك��رد« :اين بحث را بن��ا داري��م در گفتوگوهاي
س��ازندهاي مطرح كنيم ،نميخواهيم در فضاي رسانهاي
نكتهاي در اين باره بگوييم».
«وياودي»ه��ا در ح��ال تبدي��ل ش��دن ب��ه بزرگترين
توليدكنن��دگان محصوالت نمايش��ي هس��تند و جامعه
مخاطب آنها هر روز گستردهتر ميشود.
مهمترين مش��كلي كه ام��روزه در بح��ث وياوديها و
محصوالت آنها به چش��م ميخورد و «جوان» نيز درباره
آن چندي��ن بار هش��دار داده ،بحث هداي��ت و نظارت بر
محتواس��ت؛ نظارتي كه تا پيش از اي��ن در بحث فيلمها
و سريالها در اختيار سازمان س��ينمايي بود ،ولي ايجاد
س��اترا و تعيين اختيارات فراگير ب��راي آن ،عم ً
ال وزارت
ارشاد و سازمان س��ينمايي را از نظارت بر «وياودي»ها
خارج كرد.
اكنون و در ماههاي آغازين دولت س��يزدهم ،بحث تعارض
منافع و م��وازيكاري در خص��وص چگونگي نظ��ارت بر
«وياودي»ها بار ديگر مطرح ش��ده اس��ت ،البته وزير بر
حل مشكالت تأكيد ميكند ولي در عين حال به جزئيات
نميپردازد و صرفاً از جايگاه سازمان س��ينمايي به عنوان
متولي صدور مج��وز دفاع كرده اس��ت .گوي��ا وزير جديد
ارش��اد برخالف وزير قبل��ي ،نميخواه��د كار خ��ود را با
سكوت در خصوص تعارض پيش آمده با صداوسيما بر سر
«وياوديها» آغاز كند .ساترا هنوز در خصوص صحبتهاي
وزير ارشاد موضعگيري نكرده است.

راديو

راديو فرهنگ به ادبيات دفاع مقدس ميپردازد

«از سنگر تا ميدان» با نويسندگان دفاع مقدس

در قالب 20عنوان برنامه ،راديو فرهنگ هفته دفاع مقدس
را پاس ميدارد.

راديو فرهنگبا هدف تبيين ارزشها و حماس��ههاي دفاع مقدس
و انتقال اي��ن آموزهها به نس��ل جديد و اهميت دف��اع مقدس در
حفظ تماميت ارضي كش��ور ،تبيين فرهنگ ايثار و شهادت ،زنده
نگه داش��تن خاطره ش��هدا ،جانبازان و اس��را و مفقودين ،معرفي
دستاوردهاي معنوي دفاع مقدس با توليد و پخش ويژهبرنامههاي
مختلف هفته دفاع مقدس را گرامي ميدارد.
در طول هفته دفاع مقدس در اينشبكه راديويي ويژهبرنامههاي
محيطي با همكاري باغ موزه دفاع مقدس ،ارتش جمهوري اسالمي،
فرهنگسراي ارسباران ،حوزه هنري ،بنياد شهيد و امور ايثارگران
و همچني��ن برنامههاي زن��ده و ضبطي تبييني و آگاهيرس��ان،
بررسي س��ينماي دفاع مقدس ،نقالي عملياتهاي دفاع مقدس،
كتابشناسي دفاع مقدس ،دفاع مقدس در آيينه شعر و ادب فارسي
و تاريخ و فرهنگ جبهه تدارك ديده شده است.
عالوه بر برنامههاي منعطف در جدول پخش اين راديو كه به موضوع
دفاع مقدس ميپردازد ،هفت عنوان به صورت ويژه در هفته دفاع
مقدس روانه آنتن ميشود .برنامه زنده «از سنگر تا ميدان» در هفت
توگو با فرمانداران و نويسندگان دفاع مقدس
قسمت با موضوع گف 
شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۳پخش ميش��ود ،مجله راديويي «آن
روزها» در هفت قسمت با فرماندهان جنگ و نويسندگان در حوزه
دفاع مقدس گفتوگو ميكند.
ويژهبرنامه «سنگر به سنگر» روايت عملياتها از زبان فرماندهان
و رزمندگان و استمرار فرهنگ پايداري و مقاومت است .در مجله

راديويي« هفت نماي ماندگار» نيزدر هفت قســمت ،ســينماي
دفاع مقدس بررسي ميشود .در برنامه گفتارمحور«آيين كتاب» هم
در دو قسمت از كتابهاي حوزه دفاع مقدس رونمايي ميشود.
برنامه «با كاروان شهيد» اين هفته ،شهداي دفاع مقدس را معرفي
ميكند و در برنامه «ايران دخت» نيز هر روز با بانوان موفق هشت
س��ال دفاع مقدس گفتوگو ميش��ود .در برنامههاي«سرزمين
من»« ،هفت اقليم»« ،ققنوس» و «هفت كوچ��ه» « ،گفتارش»
و «ش��نيدنيهاي تاري��خ » ني��ز بخشهايي به موض��وع فرهنگ
شهادت و دفاع مقدس اختصاص يافته است .نوجوانان به مناسبت
چهلويكمين سالگرد دفاع مقدس در برنامه«جوانهها» ،داستان
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را روايت ميكنند.
راديو فرهنگ با برنامه «با كاروان ش��عروموس��يقي» به بررس��ي
موسيقيهاي توليد شده در دوران دفاع مقدس ،مروري بر تصنيفها
و سرودهاي هشت سال جنگ تحميلي و گفتوگو با توليدكنندگان
اين آثار خواهد پرداخت.

