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کتجادوییسینمایایران
غیرخصوصی و توسط دولت و نهادهای مختلف

دیگر از حد خبرهای تفریحی و تفننی گذشـــته

عظیم چگونه دراختیار بازیگران ســـینمای ایران

گفتوگوباسهنفرازاهالیسینمایایرانکهازسه

دیگر جلوی دوربین رفته اســـت ،این ثروتهای

میالد جلیلزاده

روزنامهنگار

قرارگرفتهاند؟آیااینپولهاغیرنفتیاندوربطیبه

بیتالمالندارند؟باورچنینچیزیبسیارسخت

اســـت و زنگ خطرها به صدا درآمدهاند .در ادامه
طیفهنریمختلفهستندرادربارهدستمزدهای

نجومی بازیگران و خطرات آن برای سینمای ایران

مردم ایران بازیگرانی را در کشورشان میشناسند

است.سازمانسینماییفارابی،سازمانفرهنگی  ،

میخوانید .داریوش باباییان یکی از پرکارترین و

بهترینهـــا و پرکارترینهایشـــان ســـالی دو بار

عمدهایهستندکهفیلمهایسینمایایراندرآنها

است و ابراهیم اصغری تهیهکنندهای است که با

که گاهی دو ســـال یکبار فیلم بازی میکنند و

جلوی دوربین میرونـــد اما اتومبیل آنها آخرین
مدل اســـت و در بهترین نقاط شهر خانه دارند،

سفرهایخارجیشانب هراهاستومرتبخرجهای
جورواجـــوری در زمینههـــای مختلف میکنند.
ایـــن جمله حمیـــد فرخنژاد که ماهـــی10هزار

دالر( ۱۳۰میلیون تومان) بـــرای خانوادهاش به
آمریکامیفرستد،چنینسواالتیرادرذهنمردم

ایران بســـیار پررنگتر از قبل کرد که وقتی بیش

از ۹۰درصـــد تولیدات ســـینمای ایران در بخش

رســـانهای اوج و سازمان صداوســـیما سه مرکز
تولیدمیشوند.آیادستمزدهاینجومیبازیگران

سینمایایران،غیرازمواردیکهباپولشوییمرتبط
است،ازمجاریدیگریبهجزایننهادهایسهگانه

تامین میشوند؟ چند وقت پیش بود که شورای

مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران با صدور
بیانیهای از دستمزدهای باالی بازیگران بهشدت

انتقاد کرد .این بیانیـــه تنها خبری نبود که طی

چند ماه گذشـــته در اینباره مطرح میشـــود.
دستمزدهاینجومیهنرپیشگانسینمایایران

قدیمیترینتهیهکنندگانتجاریسینمایایران
بیش از ۲۰ســـال سابقه ،تمام فیلمهایی که تا به
حالساختهدرحوزهدفاعمقدسبودهاند.درکنار

این دو تهیهکننده که از دو نگاه هنری مختلف در
ســـینمای ایران هستند ،خسرو معصومی هم به
سینمایروشنفکریتعلقداردوهمعضوشورای

عالی کانون کارگردانان ســـینمای ایران است که

درباره ورود پولهای کالن مشـــکوک به سینما و
افزایش نجومی دستمزد بازیگران بیانیه صریح و
پر سروصدا را صادر کردند.

گفتوگو
پولشویانچهرههایمشهوربازیگریرا
در  دستانشانگرفتهاند


ارزشی
برخینهادهای
درباالرفتندستمزدبازیگرانبیتاثیرنیستند

داریوش باباییان ،تهیهکننده ســـینما در گفتوگو با «فرهیختگان» گفت:

ابراهیـــم اصغری تهیه کننده ســـینما

بازیگران تعلق میگیرد .در شرایط عادی ،وقتی فیلمی قرار باشد در گیشه

«با شرایطی که برای دستمزد بازیگران

درصد قابل توجهی از هزینه تولید فیلمهای ســـینمای ایران به دســـتمزد

درگفت و گو بـــا «فرهیختگان» گفت:

بفروشد،ممکن است تا50درصد از هزینه تولید آن،صرفپرداخت دستمزد

در چند ســـال اخیر ایجاد شده ،بیشتر

بازیگران بشود .اما تعدادی از فیلمها هستند که در آنها پولشویی میشود

هزینهفیلمهابهپرداختایندستمزدها

و نمونه آنها را در سالهای اخیر زیاد دیدهایم .به عبارتی سرمایهگذاران این

اختصاص داده میشود .تا چند سال

فیلمها به بازیگرانشان دستمزد نمیدهند ،بلکه اساسا هدفشان ازآوردن

پیش دســـتمزد بازیگران حداکثر ۲۰

چنین پولهایی به ســـینما چیزهای دیگر است .آنها بازیگران را خریدهاند

الی ۳۰درصد از هزینه ساخت فیلم بود

و در چنته و دایره خودشـــان نگاه داشتهاند و با آنها قراردادهای میلیاردی

اما امروزه این نســـبت بهشدت افزایش

میبندند .حاال پشت قضیه چه اتفاقی میافتد و چه کاری انجام میشود

با کمی کالبد شـــکافی مشخص خواهد شد .در این نوع فیلمها 10درصد
هزینه ،صرف پشـــتصحنه میشـــود و  90درصد برای بازیگران است .از

طرفی ،سرمایهگذاری که پولها را آورده ،معلوم نیست از کجا این پولها را
میآورد و آیا در رابطه با مسائل سیاسی یا رانتخواری بوده .اینها سینمای

ایران را از بین بردهاند؛ چون فیلمی که در آن بیحساب و کتاب خرج شده و
برای سرمایهگذارش هم مهم نیست که بفروشد یا نه ،طبیعت منطق تجاری

سینما را بههم میریزند.

داشته است».

همینسرمایهگذارانکالنکهبهنیتپولشوییواردسینماشدهاند،تعدادی

یک بازیگر نسبت به یکی از عوامل دیگر فیلم که سالها تجربه هم دارد ،حدود  ۱۰۰برابر دستمزد میگیرد

نمیتواندباآنهاکارکند.تهیهکنندگاندیگرمیگویندمامیخواهیمبافالن

رفته است ،برای پرداخت قرارداد آنها از حقوق سایر عوامل کسر میکنند و با تجربهترین عوامل سینما هم

غیرچهره استفاده میشود اما من هم موردی داشتهام که یک هنرپیشه

از چهرههای مشهور بازیگری را زیر دست خودشان گرفتهاند و کس دیگری

بازیگرصحبتکنیماماخبآنشخصبااینبهانهکهتادوسالآیندهبرنامه

دارم ،قبول نمیکند .اما نکته اینجاست که آن بازیگر نه قراردادی دارد و نه
برنامهای .منتظر است آن آدمی که پول زیادی به او میدهد کار فعلیاش

در چند سال گذشته که این وضع شدت گرفته ،اکثریت کسانی که  40یا
شـــدهاند و در خانه نشســـتهاند و یک عده آدم جدید با آن پولها میآیند و

کنند .خیلیها دوســـت دارند که با آقایان فرخنژاد ،عطاران ،عزتی ،گلزار

فیلم میسازند؛ هر فیلمی هم که آنها با سرمایه خودشان بسازند؛ در اکران

با این موضوع دســـت به گریبان هستند که نمیتوانند با این بازیگران کار
و بقیه کار کنند ،اما کار کردن با اینها ســـخت یا غیرممکن است .بسیاری

ناموفق میشود؛ یعنی فیلمی که  10میلیارد خرج آن شده ،باید الاقل 20

از تهیهکنندگان االن دچار یاس و ناامیدی هســـتند و دارند دفاترشـــان را

و کتاب ،در کنار خودشان  10فیلم دیگر را له میکنند .مدیریت اکران که

بسازند و سینمادار فیلمشان را اکران نکند و اگر هم اکران داشته باشند ،با

تا 30میلیاردبفروشدتاسرمایهاشبرگرددامااینهابااینپولهایبیحساب

همانرئیسسازمانسینماییاستبایدچنینوضعیرامدیریتوساماندهی
کند و روال طوری باشد که همه کار کنند و همه تهیهکنندهها بتوانند از همه
هنرپیشههاباقیمتمعقولاستفادهکنندوایننباشدکهفالنبازیگروفالن
ستاره کال در اختیار یک دفتر یا یک تهیهکننده خاص باشد و به بقیه فیلمها

ضربه بزند ».وی درباره فروش فیلمهایی که در آنها پولشویی میشود ،گفت:

«اینهامیآیندویکسریفیلمرابادستمزدهایسنگینبازیگرانمیسازند؛
خودشانکهتولیدنمیکنند؛تهیهکنندهصوریمیگذارندودرصدیهمبه
او میدهند .اینها برایشان مهم نیست که مثال هزینه تولید فیلم 18میلیارد
تومان شده است و مثال به یک بازیگر یکونیم میلیارد و به بازیگر دیگر یک

میلیارد دســـتمزد میدهند .همین باعث میشود که این بازیگر دیگر در
فیلمهایی با قیمت  200میلیون یا  100میلیون تومان بازی نکند .برای آن
سرمایهگذار اصال مهم نیست که فیلم بفروشد یا نه .فقط خوشحال است که
در جایی آمده و سرمایهای آورده و کارهای خودش را پیش برده است .این کال

لطمهزدنبهسینماستوتمامسیستموالگویفیلمسازیرابههممیزند».

میبندند چون نمیتوانند بپذیرند که با افراد درجه دو ،ســـه و چهار فیلم

یکیادوسانسایناتفاقبیفتدکهدرنهایتباعثنابودیفیلمشود.ازبین
دوستان من آقایان نوراللهی ،قزل ایام ،بلوریان و خیلیهای دیگر هستند
که دفاترشان در حال تعطیل شدن است .ما در توانمان نیست که دستمزد

ایـــن بازیگران را بدهیم ،برای همین حتی فکرش را هم نمیکنیم که برای
کار به آنها پیشنهاد بدهیم .یک تهیهکننده بخش خصوصی که پولهای

آنچنانی و بیحساب ندارد ،نمیتواند فیلم پنج میلیاردی بسازد و وقتی که

تنها یک میلیارد ســـرمایه برای تولید یک فیلم وجود دارد ،ما دیگر ریسک
نمیکنیم که به چنین بازیگرانی پیشنهاد بدهیم .باید از طریقی قانونمند،

دستمزدها به یک ثباتی برسند و جوری برنامهریزی شود که همه بتوانند از
این بازیگران استفاده کنند».

که این غیرعادالنه است .حتی در سالهای اخیر این اتفاق افتاده که چون متوسط دستمزد بازیگران باال

به خاطر کم شدن کار و اینکه ناچارند جهت امرار معاش پروژه را قبول کنند ،با این وضعیت کنار میآیند».
اصغری بخش عمدهای از ایجاد شدن چنین وضعی را مربوط به پولشویی در سینما دانست و گفت« :کسانی
که همکار حرفهای و قدیمی ما نیستند و به واسطه پولهای کالن و با مقاصد خاص به سینما آمدهاند ،با این

پولهای عجیب ،تعدادی از بازیگران را به لحاظ مالی راضی نگه میدارند و کاری میکنند که تحت کنترل
خودشانباشند.چنینچیزی،هممربوطبهبخشخصوصیسینماوهممربوطبهمجموعههایغیرخصوصی

و نهادهای مختلف و سازمانها میشود .متولیان چنین نهادهایی برای اینکه آثارشان بیشتر مورد توجه قرار

بگیرد و ضعفهایشان در بخشهای دیگر پوشش داده شود ،حاضرند هزینههایی نجومی برای جذب و حفظ
این بازیگران پرداخت کنند و پروژههایشان را به سرانجام برسانند .این معضل ،هم فیلمهای ارزشی را در بر

میگیرد و هم مجموعههای ارزشی را که وابسته به نهادهای انقالبی هستند .این نهادها به هرحال مدیرانی
دارند که ترجیح میدهند به اصطالح خودشان به جای کار کردن با بچه مسلمانها ،با آدمهایی کارکنند که

بتوانند توسط آنها ویترینشان را کامل کنند ،آدمهایی که مدیران بتوانند با آنها عکس بگیرند و کاری هم به
این ندارند که این بودجه چه آسیبی به سینما میزند و در کنار این بیعدالتی ،چه تعداد افرادی هستند که

خانهنشین یا کمکار میشوند .حتی گاهی این مجموعهها سطح دستمزد بازیگران را باالتر هم میبرند .این

نوع کارها باعث تبلیغ ارزشها نمیشود ،بلکه فقط برای این آدمها ،برای این مدیران و برای این مجموعهها
جنبه تبلیغاتی دارد .این مدیران بیشتر به فکر خودشان هستند ،فکر اینکه چهار روز بعد اگر از این نهاد بیرون

رفتند ،برای خودشان جایی در این سینما داشته باشند .این رفتارها ممکن است در کوتاهمدت به نفع چنین
مجموعههایی به نظر برسد اما در بلندمدت به ضرر آنها و بهطور کل به ضرر سینمای ایران است .متاسفانه

ما سالها پیش میشنیدیم که حتی در جایی مثل صداوسیما برای اینکه میخواستند چند بازیگر مطرح را
جذب کنند ،حاضر بودند چه پولهای اضافه و جداگانهای هزینه کنند .مدیران سازمان میدادند ،این در

حالی بود که خود تهیهکنندگان راغب به این کار نبودند .مثال یک بازیگر برای حضور در یکی از سریالهای

باباییان در پایان با اشـــاره به اینکه تاکنون حدود 30ســـتاره وارد سینمای

تلویزیونی متقاضی دستمزدی بود که تهیهکننده کار مطابق برآوردی که داشت ،این هزینه را نمیتوانست

را 200میلیون تومان و متعلق به اکبر عبدی عنوان کرد و پس از آن به الناز

بازی کنند .مدیران این کارها را میکردند تا خودشان بیشتر دیده شوند اما با همین کار خودبهخود میانگین

ایران کرده اســـت ،باالترین مبلغ دستمزدی که خودش به یک بازیگر داده
شاکردوست با دستمزد باالی 150میلیون تومان اشاره کرد .او در ادامه این

ویدربارهاینکهبرخیبازیگرانبااینکهسالیدوفیلمبیشتربازینمیکنند،

بخش از صحبتهایش گفت« :از وقتی که یک سرمایهگذار به بازیگر شما

داشـــته باشیم؛  95نفرشان همین حرفهای ما را خواهند زد؛ یک عده از

100تومان دستمزد من کار کن».

اما امکانات رفاهی زیادی دارند ،گفت« :ما اگر  100تهیهکننده در سینما

اودرادامهصحبتهایشگفت«:گاهی

خسرو معصومی کارگردان سینما درگفت و گو با «فرهیختگان» گفت:

را تمام کند و دوباره با او قرارداد ببندد .در حال حاضر اکثریت تهیهکنندگان

 50ســـال سابقه تهیهکنندگی و مدیرتولیدی دارند ،از گردونه فعالیت دور

سریالهایفلهایشبکهنمایشخانگی
مافیا  ساختند

پیشنهاد  800میلیون تومان میدهد ،شما دیگر نمیتوانی بگویی بیا و با

بپردازد .اما مدیران سازمان میگفتند که چک ایشان را ما جداگانه میدهیم و ایشان حتما در فالن سریال
دستمزد بازیگران را باال میبردند .مثال مرحوم خسرو شکیبایی میگفت به من سریالی پیشنهاد شده بود و

من برای اینکه مایل نبودم در آن کار باشم ،رقم باالیی را بهعنوان دستمزدم پیشنهاد دادم اما مدیران سازمان
جلســـهای گذاشتند و در آن جلســـه ،چک دستمزد من را امضا کردند و به من دادند و من هم رفتم و در آن

سریال بازی کردم».

« فیلمهای من تجربی وکمهزینه است و در آنها اکثرا از هنرپیشههای

دربرابرپیشنهادبرایبازیاشدرفیلممگفت؛ابتدا ۴۰۰میلیونتومان

به حساب من بریزید تا بعدا بیایم و راجعبه بازی در فیلم شما صحبت
کنم .حاال اگر بعدا در معامله ما اتفاقی میافتاد و ایشان اصال این فیلم
را بازی نمیکرد به هر حال آن ۴۰۰میلیون تومان را گرفته بود و رفته

بود ».معصومی درباره نهادهای دیگری که کانون کارگردانان از آنها
خواسته بود تا درباره بودجهشان شفافسازی کنند به سازمان فرهنگی
اوج اشاره کرد و درباره لزوم شفافیت گفت« :اگر بچههای سپاه صداقت

نداشته باشند ،توقع دارید کسی مثل خسرو معصومی صداقت داشته

باشد؟» معصومی در ادامه گفت« :وقتی من وارد سینما شدم و کار
حرفهای را شروع کردم ،آقای فرخنژاد هنوز به این وادیها نیامده بود
اما من هنوز مستاجرم و ایشان بابت ماهی  ۱۳۰میلیون تومانی که باید
برای خانوادهاش به آمریکا بفرستد ،شاکی است .ضربه اول و اصلی به

سینمای ایران را دستمزد بازیگران میزند .یک علت اصلی آن هم این
سریالهای فلهای شبکه نمایش خانگی است که مثال میآیند و ماهی

یک میلیارد تومان به آقای گلزار دستمزد میدهند .این یک مافیاست

که تمام اجزای آن دستبهدست یکدیگر دادهاند و سینمای ایران را
به سمتوسویی بردهاند که خودشان میخواستند .سینمای ایران را

همین مساله دستمزد بازیگرها نابود خواهد کرد ،مگر اینکه مسئوالن
وارد شوند و اساسا جلوی بعضی از فیلمها را بگیرند .در دهه  60فیلمها
درجهبندی کیفی «الف»« ،ب» و «جیم» داشتند و اگر اثری کیفیتش

پایین بود ،میدانست که در اکران به او جایگاه نمیدهند .اما االن فقط

الزم است در یک فیلم چند چهره شاخص وجود داشته باشند تا بهترین

اکراننصیبششود.همینمسالهسینمایایرانرابهشدتدچارابتذال
کرده است .االن میبینید که فیلمهای کمدی روی پرده هستند در

حالی که ماه محرم است ،آن هم چه کمدیهایی؟ آیا اینها مثل فیلم
«اجارهنشینها» فاخر هستند؟ هرگز! اصال شما نمیتوانید آنها را با

خانوادهببینید.نظاماخالقمدارجمهوریاسالمیرسالتشایننیست».

  چارسو
     پلمب یک انبار کتاب قاچاق در انقالب

     شکایت از  3خواننده مشهور کشور

     انتقاد محمود کریمی از سطح نازل موسیقی در صداوسیما

     روایتهای دستاول از زندگی شهید همدانی در شبکه افق

کارگروه صیانت از حقوق ناشران و پدیدآورندگان در اتحادیه ناشران و کتابفروشان

خبـر شـکایت ورثـه رحیـم معینیکرمانشـاهی  -شـاعر و ترانهسـرا  -از فـرزاد فرزیـن،

محمـود کریمـی ،مـداح اهـل بیت(ع) همچـون دیگر مداحـان و واعظان که به

برنامـه تلویزیونـی «عصـر» در جدیدتریـن قسـمت خـود روایتهای شـنیده نشـده

طـی عملیاتـی خبـر داد .در ادامـه اقدامـات کارگـروه صیانـت از حقـوق ناشـران و

و خألهای قانونی را در این زمینه به چالش میکشد .چندی پیش نیز اردالن سرفراز

در برنامههـای موسـیقی صداوسـیما انتقـاد کـرد .او در این برنامه گفته اسـت:

سـردار نخبه ایرانی بود که سـه سـال قبل در جریان مبارزه با تروریسـم تکفیری در

تهران از کشف یک انبار کتاب قاچاق و همکاری پلیس امنیت و با دستور قضایی،
پدیدآورنـدگان ،روز سهشـنبه شـانزدهم مهرمـاه ،۹۷کارشناسـان ایـن کارگـروه بـا
مسـاعدت و همـکاری پلیـس امنیـت و دسـتور قضایـی ،موفق به کشـف یـک انبار
کتاب قاچاق در محدوده خیابان انقالب شـد .براسـاس گزارش کارگروه یادشـده،
کتابهـای جمـعآوری شـده در ایـن عملیـات کـه در حجـم یـک وانتبار اسـت ،با

دسـتور قضایـی ،توقیـف و انبـار مربوطه توسـط پلیس امنیت پلمب شـد .کارگروه

صیانـت از حقـوق ناشـران و پدیدآورنـدگان اعالم کرده که با اقامه شـکایت ناشـران
متضرر از متهمان ،وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به وکالت از شاکیان

مبـادرت بـه اقامـه دعـوی در مراجع ذیصالح خواهد کـرد .قاچاق کتاب ،طی این

سـالها ،به ناشـران که چندین و چند سـال اسـت در این عرصه فعالیت میکنند،

ضررهـای هنگفتـی زده اسـت ،کتابهایـی کـه در همیـن خیابان انقلاب ،تکثیر
میشـوند و بعد هم به کتابفروشـیها یا همان دستفروشـان کتاب خیابان انقالب
فروختـه میشـوند وکسـی بـه ناشـر واقعـی آن کتابهـا هـم فکـر نمیکنـد کـه بـا

فروختـه شـدن کتاب کپی شـده چـه بالیی سرشـان میآید.

یرایت داغ کرد
محمد معتمدی و ساالر عقیلی ،بار دیگر بحثها را سر موضوع کپ 

ـ ترانهسرای مقیم خارج از کشور ـ از سه خوانند ه دیگر(علی لهراسبی ،سینا سرلک

برنامـه افتتاحیـه رادیـو اربعیـن رفتـه بـود در ایـن برنامـه نسـبت بـه بیبرنامگی
«رادیـو اربعیـن میتوانـد کار ارزشـمند زیـادی انجـام دهـد و در طول سـال این

و رضا صادقی) در زمینه استفاده بدون اجازه از ترانهاش شکایت کرده بود .حسین

رادیـو را داشـته باشـیم و الزامـا مداحـی ،روضـه و هیـات نباشـد و حضور موثری

است« :این آقایان سالهاست این آثار را بدون اجازه میچاپند .آقای ساالر عقیلی

باشـد .حداقـل بهتـر از ایـن همـه سـاز و موسـیقی در شـبکههای مختلـف

معینیکرمانشاهی،فرزندرحیممعینیکرمانشاهیدرگفتوگوییبا«ایسنا»گفته

چند سـال پیش این ترانهها را خواند و االن میگوید صداوسـیما به من اجازه [این

صداوسیماسـت ».کریمـی بـا اشـاره بـه اینکـه رادیـو اربعیـن را جـدی بگیریـم،

توانسـت تکفیریهـا را یـک گام بـه عقـب ببرد؛ در روزهای بعد این عقبنشـینیها

تذکری داده یا خیر؟ میگوید« :سـرقت که تذکر نمیخواهد ،وقتی انجام شـد هم

اسلامی برسـد ».ایـن مـداح اهـل بیت ضمن درخواسـت راهانـدازی رادیو اهل

بـه تدریـج جلو برود .قصدم شـلوغبازی کردن نیسـت ،اجازه بدهید ایـن [ماجرا] از
طریـقعـادیو قانونـیجلـوبـرود.پـدرمـنتـاآخـرعمـرشاجارهنشـینبـودومن

هـماالناجارهنشـینهسـتم.حـاالچـرابایـدمملکـتبهیکسـریکهایـنکارهارا

انجـاممیدهنـداجـازهبدهـد؟عـدهایکهظاهرابهخوداسـتادهممیگویند».

توانسـت در بحرانیترین روزهای سـوریه ،مردم را علیه داعش و تکفیر سـاماندهی

در سـبک زندگـی ایرانـی ،اسلامی و ارائـه تربیـت و پـرورش مناسـب داشـته

کار را] داده اسـت ،اصال صداوسـیما چه کاره اسـت؟ مگر صداوسـیما صاحب آثار

تذکری ندارد .این سـه نفر تنها نیسـتند[ ،آنها]  ۱۰نفر هسـتند این داسـتان باید

سـوریه به شـهادت رسـید .او تاثیر مهمی در راهاندازی دفاع وطنی سـوریه داشت و
کند .درسـت در سـال  1391وقتی کاخ ریاسـتجمهوری بشـار اسـد به محاصره

خاطرنشـان کـرد« :مـن خواهـش میکنـم ایـن نـوع کارهـا کـه مسـبب توسـعه

اسـت که این [شـعرها] را به شـما بدهد؟» او در پاسـخ به اینکه آیا به این خوانندهها

از سردارشـهید حسـین همدانـی را روایـت میکنـد .حسـین همدانـی پاسـدار و

فرهنگ دین و اسلام میشـود را بیشـتر جدی بگیرید تا جامعه به یک بالندگی
بیـت و مانـدگاری رادیـو اربعیـن در فصـول مذهبـی دیگر ،افـزود« :زمانی رادیو
قـرآن ،روضـه هـم پخـش میکـرد و امروز با وجـود این همه شـبکههای رادیویی

نغمههـای مذهبـی بیشـتر بـه گوش میرسـد .خواهش میکنم بـه جای اینکه

ایـن همـه صـدای مـن را پخش کنید ،مقـداری صداهای دیگـر مداحان جوان
را هـم پخـش کنید».

تکفیریهـا درآمـد ،پیشـنهاد نجاتبخش سـردار همدانی در مسـلح کـردن مردم
جبهه به جبهه و شـهر به شـهر پیش رفت .سـردار شـهید «حاج حسـین همدانی»
این افتخار را دارد که دو «نشان فتح» از دست مقام معظم رهبری به خاطر هدایت

و فرماندهـی موفـق لشـکرهای تحـت امـرش در دوران دفـاع مقـدس کسـب کند.

نـادر طالـبزاده در برنامـه «عصـر» ایـن هفته میزبان حسـین بهـزاد و گلعلی بابایی
دو پژوهشـگر و نویسـنده دفاع مقدس اسـت تا ماجراهای تازهای از زندگی و جهاد

شـهید همدانـی روایـت کنـد .برنامـه تلویزیونـی «عصـر» با اجـرای نادر طالـبزاده

پنجشـنبهها سـاعت  22از شـبکه افـق و جمعههـا بعـد از خبـر  14از شـبکه یـک

سـیما پخش میشـود.

