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هدیه به خوانندگان

شهید مدافع حرم، مهدی طهماسبی)ره( )وصیت نامه(: هدف 
اصلی این نبرد برای من، اول پیروزی، دوم پیروزی، ســوم پیروزی 
و چهارم شهادت در راه خداست که در حقیقت پیروزی نهایی در 

هدف چهارم است

پای درس علی)ع(

افکار و اعمال خود را با شاخص قرآن بسنجید
امام علی)ع(: »شام در شامر عمل کنندگان به قرآن باشید، از قرآن 

پیروی کنید، با قرآن خدا را بشناسید، و خویشنت را با قرآن اندرز 

دهید، و رای و نظر خود را در برابر قرآن متهم کنید، و خواسته های 

خود را با قرآن نادرست بشامرید.«

اخبار ادبی و هنرینهج البالغه- خطبه 1۷۶

خیمه شب بازی خبرنگار سابق » اعتماد ملی« 
»مســیح. ع« خبرنگار ســابق »اعتماد ملــی«، در جدیدترین 
برنامه اش که هر هفته از رســانه دولتی V.O.A )بخش فارســی 
آمریکا( پخش می شود ادعا کرد: کیهان از من درخواست کرده که 

اگر جرات دارم در بخش فارسی آمریکا هولوکاست را انکار کنم.
وی طی یک فرافکنی در برنامه ای که ساختگی بودن آن اظهرمن 
الشــمس بود، با مقوایی در دست به محله یهودیان نیویورک رفت 
و با این مقوا که روی آن هولوکاســت انکار شــده بود ایســتاد که 
مطابــق برنامه چند تن از کنار او بی تفــاوت عبور کردند. در ادامه 
وی در خیابانی خلوت نوشــته روی مقوا را خواند اما شــهروندان 
آمریکایی به جای برخورد فیزیکی به وی یادآور می شــدند: اینجا 
کشور آزادی هاست. شما می توانی هر ادعایی را به زبان بیاوری. بعد 
هم نشــان داد که تک تک زن و مرد مصاحبه شوندگان را در آغوش 

می گیرد و می بوسد!
این در حالی است که کیهان یادآور شده بود در کشوری که انکار 
هولوکاست زندان دارد آیا تو می توانی از رسانه های دولتی آمریکا و 

انگلیس هولوکاست را انکار کنی؟!
و این با شوآف خبرنگار بی وطن فرسنگ ها فاصله داشت.

این خانم خبرنگار ینگه نشــین در نامه خود هیچ اشــاره ای به 
دســتگیری ها و زندان برای افرادی نظیــر روژه گارودی و... نکرده 
است ضمن آنکه در کشــورهای مهد آزادی انکار هولوکاست جرم 

محسوب می شود.
نماهنگ »مدافعان خورشید« برای 

فرزندان شهدای مدافع حرم ساخته شد
نماهنگ »مدافعان خورشید« با موضوع مدافعان حرم به زودی 

از شبکه های مختلف سیما پخش می شود.
سعید نبی تهیه کننده این نماهنگ، در صفحه شخصی خود نوشته 
است: من و دوستانم این کلیپ را که بدون هیچ چشمداشتی تهیه 
کرده ایم، هدیه می کنیم به قهرمانانی که برای دفاع از این سرزمین و 
اعتقادات مردمانشان داوطلب شده اند و فرزندان کوچکشان همچنان 

نگاه به در دارند تا شاید دوباره بوی پدر را حس کنند...
نماهنگ »مدافعان خورشــید« که با ترانه ســرایی و خوانندگی 
»محمد اســدالهی« تولید شده، به موضوع شــهدا و مدافعان حرم 

می پردازد.
جانشین فرمانده سپاه 

نمایش »فصل وصل« را تماشا کرد
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با بیان اینکه بخش های 
پایانی نمایش »فصل وصل« را بیشتر می پسندد، یکی از دالیل 

جذب مخاطبان به این اثر را نوآوری و بداعت آن خواند.
سردار حسین سالمی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران 
که همراه با خانواده خود برای تماشــای نمایش »فصل وصل« 
به بــاغ موزه دفاع مقدس آمده بود، درباره تاثیرات این نمایش 
اظهار کرد: این نمایــش فعالیت های فرهنگی خطرناکی را که 
دشمنان اسالم تدارک دیده اند به خوبی بیان می کند، این آثار 
که واقعیت های تاریخی و رویدادهای زمان حال را به زبان هنر 
بیان می کند، نقش سازنده ای در نگرش ژرف و عمیق نسل  های 

جوان دارد.
وی افــزود: این گونه جوانــان می توانند نگاه درســتی به 
واقعیت هایی که در گذشته اتفاق افتاده اند، تا امروز امتداد پیدا 

کرده اند و در آینده نیز در جریان هستند، داشته باشند.
جانشین فرماندهی کل سپاه در پاسخ به اینکه کدام بخش 
از نمایش را بیشــتر دوســت دارد، بیان کرد: ما در فضای دفاع 
از آرمان ها و ارزش های انقالبمان هســتیم و بخش های پایانی 
نمایش از جمله بخش مدافعان حرم برای من دلنشین تر است.

»فصل وصل« تولید مرکز هنرهای نمایشی انقالب اسالمی؛ 
ُمهنا به تهیه کنندگی علیرضا کوهفر، کارگردانی سعید اسماعیلی 
و روایت رسالت بوذری هر شب تا پایان ماه مبارک رمضان ساعت 
21 در باغ موزه دفاع مقدس روی صحنه می رود و تماشای آن 

برای عموم رایگان است.
شکایت یک تهیه کننده 
از شبکه ماهواره ای جم

یک تهیه کننده ســینما به خاطر پخــش غیرقانونی تبلیغات 
فیلمــش از شــبکه ماهــواره ای جــم، از این شــبکه شــکایت 

می کند.
پیمان جعفری تهیه کننده فیلم سینمایی »عادت نمی کنیم« 
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »...آمادگی خود را جهت همکاری با 
نهادهای نظارتی و قانونی و دســتیابی به تعامل و درک مشترک 
برای حل مشکل پیش آمده از سوی شبکه های ماهواره ای، اعالم 
می کنم و همچون دیگر هم صنفان خود که در چند روز گذشــته 
در خصوص تبلیغات در شبکه های ماهواره ای اظهار نظر کرده اند، 
هرگونه سفارش تبلیغاتی و پخش تیزر را در این شبکه ها تکذیب 
کرده و در صورت ادامه این روند از شــبکه های یاد شــده اعالم 

شکایت رسمی می کنم.«
مایکل مور:  انگلستان

 مکانی زهرآگین است
مایکل مور مستندساز آمریکایی اعتقاد دارد که انگلستان مکانی 

زهرآگین است.
به گزارش خبرآنالین، شــهریۀ دانشــگاه ها، تمایل به ســوی 
خصوصی کردن سیســتم سالمت و حمایت تونی بلر از جنگ عراق 
دالیلی اســت که انگلستان را به مکانی زهرآگین برای مایکل مور 

بدل کرده است.
کارگــردان »بولینگ برای کلمباین« در نشســت خبری فیلم 
»بعد به کجا حمله کنیم« در لندن صحبت می کرد. او در این فیلم 
از چندین کشــور اروپایی بازدید می کند و بهترین ویژگی های آن 
کشورها را نمایش می دهد. شگفت اینکه او در سفر خود سراغی از 

انگلستان نمی گیرد.
مور در این باره گفت: »تصمیم برای نیامدن به انگلستان کامال 
آگاهانه بود. با تمام احترامی که برای این کشور قائلم، گمان نمی کنم 

اینجا چیز خوبی برای آموختن وجود داشته باشد.«
او در ادامه از سیاست بلر برای دنباله روی از جرج دبلیو بوش در 
جنگ عراق انتقــاد کرد و گفت: »از جرج بوش انتظار می رفت که 
آن جنــگ را آغاز کند. اما او با حمایت بریتانیا موفق به انجام این 
کار شــد. حمایت بریتانیا سبب شد که جرج بوش به راحتی اعالم 

کند که در این راه تنها نیست.«
این کارگردان در این نشســت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را 
اقدامی نادرست خواند. او هواداران خروج بریتانیا از اروپا را با هواداران 

ترامپ در آمریکا همانند دانست.

آیت اهلل غروی: 

حوزه انقالبی 
حمایت كننده، هدایتگر 

و كمک كار نظام اسالمی است
عضو شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به ضرورت رفع 
دغدغه مراجع تقلید به ویژه رهبر معظم انقالب درباره مسائل 
حوزه علمیه گفت: حوزه باید حمایت کننده، هدایتگر و کمک کار 
نظام باشد و چارچوب های نظام را حفظ کند؛ حوزه انقالبی این 

است و هیچ منافاتی با استقالل نیز ندارد. 
آیت اهلل ســید محمد غروی عضو شورای عالی حوزه های علمیه و 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت و گو با رسا اظهار داشت: 
روح فرمایشــات رهبر معظم انقالب این است که حوزه باید توجه به 
نظام داشته باشد، نیازهای نظام را تأمین کند و نسبت به آسیب ها و 
خطرهایی که متوجه نظام است حساس باشد؛ همچنین در وقت الزم 

باید در مسائل ورود داشته باشد.
وی ادامــه داد: تلقی بنده از فرمایش رهبری مبنی بر اینکه حوزه 
باید انقالبی بماند و برای این امر باید تالش و سرمایه گذاری کرد این 
است که حوزه یک دید خاصی نسبت به نظام اسالمی داشته باشد، این 
چنین نباشد که حوزه علمیه نسبت به انقالبی که از حوزه برخاسته و 
نظامی که از رهبری حوزویان و در رأس آن حضرت امام شکل گرفته 
اســت و همچنین نســبت به نظام و مصالح نظام کم توجه باشد و از 

حساسیت الزم برخوردار نباشد.
آیت اهلل غروی گفت: به عبارت دیگر نظام اسالمی در اصل حدوث 
وابسته به حوزه بوده و تاکنون نیز حوزه نقش بسیار اساسی و کلیدی 
در پابرجایی نظام داشته است، نظام اسالمی زمانی می تواند از سالمت 
و استحکام برخوردار باشد که مورد حمایت حوزه علمیه باشد و حوزه 

نقش هدایتگری و حمایتی خود از نظام اسالمی را ایفا کند.
وی ادامه داد: اگر این چنین شد می توانیم بگوییم که حوزه انقالبی 
است، در گذشته یعنی قبل از انقالب اگر گفته می شد انقالبی معنایش 
این بود که افراد و گروه ها تالش کنند تا طاغوت ساقط شده و اجازه 
ندهند طاغوت دیگری جایگزین شود؛ درصدد بودند که طاغوت ساقط 
شود و نظام اسالمی سرکار بیاید، در گذشته انقالبی بودن به این بود که 
افراد در این مسیر خطر کرده و در مبارزه وارد شوند، پس از انقالب، 
انقالبی بودن به این است که انقالبی که به وجود آمده حمایت و یاری 
شــود یعنی سعی کنند انقالب به بیراهه یا کج راهه نرود و جایی که 

نیازمند حمایت است مورد حمایت افراد قرار گیرد.
وی همچنین گفت: اینکه مقام معظم رهبری می فرمایند که حوزه 
باید انقالبی بماند مقصود این است که حوزه علمیه باید روحیه جهاد در 
راه خدا داشته باشد و در این مسیر هزینه و خطر کند، البته این کار 
باید براساس عقالیی باشد نه اینکه بدون برنامه ریزی کار انجام شود.

آیت اهلل غروی اظهار داشت: نکته ای که مقام معظم رهبری مطرح 
کردند بسیار مهم بود و روح فرمایشات ایشان این است که حوزه باید 
توجه به نظام داشــته باشــد، نیازهای نظام را تأمین کند و نسبت به 
آســیب ها و خطرهایی که متوجه نظام است حساس باشد؛ همچنین 

در وقت الزم باید در مسائل ورود داشته باشد.
باهنر:

عارف برای پیروزی در انتخابات
روزی ۱۵۰۰ كیلومتر سفر می كرد

محمد رضا باهنر با اشاره به تالش زیاد عارف برای پیروزی 
لیست امید در انتخابات مجلس گفت:  ۱۰۳ رأیی که آقای عارف 
در انتخابات هیئت رئیسه موقت مجلس کسب کرد، قطعی بود 

و نمی توانست آن را به ۱۰۴ رأی افزایش دهد.
به گزارش تسنیم رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و نایب 
رئیس مجلس نهم با اشاره به انتخابات مجلس دهم، خاطرنشان کرد: 
در این انتخابات حتی اشــخاصی که در مجلس ششم هنجارشکنی 
و ساختارشــکنی می کردنــد و هر روز یک بــازی درمی آوردند و نیز 
تئوریســینهای مرکزی آنها اعالم کردند که اگر مطالبه ای از مردم و 
نظام  داریم باید به پای صندوقهای رأی برویم. این موضوع بسیار مثبت 

بود و ما باید از این قدم مثبت استقبال کنیم.
باهنر افزود: پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس، بسیاری 
از رسانه های اصالح طلب در مصاحبه با بنده ادعای پیروزی می کردند. 
وقتی دیدم پس از توضیحاتم، قانع نمی شوند آنها را به نتایج انتخابات 
هیئت رئیسه مجلس در روز دهم خرداد ارجاع دادم و نتیجه هم همان 

شد و شاهد هم بودیم که اصالح طلبان اکثریت را در مجلس ندارند.
وی با بیان  اینکه آقای عارف فرد محترمی اســت اما 103 رأیی 
که در انتخابات هیئت رئیســه موقت مجلس کسب کرد، قطعی بود و 
نمی توانست آن را به 104 رأی افزایش دهد، تصریح کرد: آقای عارف 
در مرحله دوم انتخابات بی نهایت تالش کرد و بنده رصد می کردم  و 
شاهد بودم که ایشان بعضاً روزی 1500 کیلومتر در جاده سفر می کرد 
و واقعاً همت باالیی گذاشت و حتی بعد از انتخابات نیز با بسیاری از 
نماینــدگان به صورت تک به تک تلفنی صحبت کرد. بنده اگر اینها را 
عرض می کنم به هیچ وقت قصد توهینی ندارم اما باید گفت علی رغم 
تالش بسیاری که صورت گرفت درنهایت 103 رأی کسب کردند که 

مبارکشان هم باشد.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار کرد: بنابراین اگر در 
این میان برخی ادعا می کنند که »ما کوتاه آمدیم و می توانستیم 120 
رأی جمع کنیم« صحیح نیست و این گونه نبود زیرا اگر می توانستند 
103 رأی را به 104 رأی برســانند قطعاً کوتاه نمی آمدند و الزم هم 

نبود که کوتاه بیایند.
باهنر بابیان اینکه البته اصالح طلبان معتقد بودند برخی اشخاص 
از طریق لیست امید وارد مجلس شدند اما در انتخابات هیئت رئیسه 
به فرد دیگری رأی دادند و این عقیده بعضاً درســت بود، گفت: البته 
این اســتدالل هم اشــتباه اســت که برخی به دلیل آنکه در لیست 
اصولگرایــان جا نگرفته اند و از زمینــه رأی خوبی نیز برخوردارند به 
لیست امید آمدند. بنده نیز به عنوان یک فرد سیاسی قرار گرفتن در 

لیست رقیب را نمی پسندم.
وی تاکید کرد: برخی انتقاد داشــتند چرا این افراد علی رغم آنکه 
از لیســت امید باال آمده اند اما در انتخابات هیئت رئیسه رأی ندادند. 
پاسخ روشن است؛  آنها به لیست امید اعتقادی نداشتند و مواضع آن 

را تأیید نکردند و تنها از نردبان امید باال رفتند.
نماینــده ادوار مجلس افزود: تکلیــف 103 رأی آقای عارف که 
مشــخص اســت. 130 رأی آقای الریجانی نیز مربوط به اصولگرایان 
و حدود 30 تا 40 رأی نیز مربوط به مســتقلین بود که مجموع آن 
به 170 رأی رســید. هفت نفر از اعضای هیئت رئیسه اصول گرا و پنج 
نفر باقی مانده یا اصالح طلب هستند و یا مستقل. اکنون ترکیب فعلی 
مجلس خوب و متناسب است و امید داریم که یک مجلس کارآمد و 

خوب در پیش داشته باشیم.

سرویس ادب و هنر-
حمید ســبزواری پدر شعر انقالب اسالمی و 
»خمینی ای  ماندگاری چون  سراینده سرودهای 

امام« روز گذشته درگذشت.
حسین آقاممتحنی مشهور به حمید سبزواری، شاعر 
معاصر ایران و دارنده نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ 
و هنر است، در اثر کهولت سن، دیروز شنبه 22 خرداد 
در سن 91 ســالگی در بیمارستان آسیا در تهران،  دار 

فانی را وداع گفت.
مراسم تشییع پیکر این شاعر انقالب، فردا دوشنبه 
24 خرداد از ساعت 10 صبح با حضور اهالی فرهنگ و 
ادبیات در حوزه هنری برگزار می شود. همچنین با وصیت 
مرحوم سبزواری، پیکر وی در زادگاهش شهر سبزوار به 

خاک سپرده خواهد شد.
حمید ســبزواری متولد 1304 در سبزوار است که 
ســرودن شعر را از 14 سالگی آغاز کرد. اما بدون تردید 
نقطه عطف فعالیت این شاعر، حضور در مبارزات انقالبی 
و خلق حدود 900 سرود در ستایش امام خمینی)ره(، 
انقالب اسالمی، شهدا و ایثارگران و همچنین با موضوعات 
انقالبی، دینی و ملی است. به طوری که به خاطر مبارزه 
علیه رژیم پهلوی، بعد از کودتای مرداد سال 1332 از کار 
آموزگاری اخراج شد. »خمینی ای امام« به یادماندنی ترین 
اثر حمید سبزواری بود که یکی از قدیمی ترین شعرهای 
انقالب است که تبدیل به سرود شد. این سرود در زمان 

ورود امام خمینی در 12 بهمن سال 57 اجرا شد.
 برخی دیگر از سرودهای ماندگار سبزواری عبارت اند 
از: »آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو«، »اهلل اکبر، خمینی 
رهبر«، »ای مجاهد شــهید مطهر«، »این بانگ آزادی 
است کز خاوران خیزد«، »برخیزید ای شهیدان« و.... این 
سرودها، بخشی از تاریخ انقالب اسالمی شده اند. به ویژه 
اینکه همواره در راهپیمایی ها توســط مردم و گروه های 

سرود، خوانده می شدند.
فرزند مرحوم ســبزواری پیش از این در گفت وگو با 
کیهــان گفته بود: پدرم همواره با اخالص در راه انقالب 
قدم برداشته است. به همین دلیل هم همیشه ثابت قدم 
بوده است. دیده ایم که برخی از شاعران انقالب، در میانه 
راه بریدند، چون مــالک اصلی برای آنها منافع بود. اما 
مالک اصلی برای حمید سبزواری، نه منافع و مادیات، 
بلکه عقایدش بوده است. متأسفانه گاهی حرف هایی پشت 
سر پدرمان گفته می شود. اما این برچسب ها به هیچ وجه 
به ایشان نمی خورد. واقعیت این است که ایشان در تمام 
طول دوران انقالب، هیچ منفعتی کســب نکرد و وضع 

زندگی اش همان است که زمان انقالب بود. 
وی تأکید کرده بود: پدرم از قبل از انقالب اسالمی 
با رهبر معظم انقالب اسالمی رفت و آمد داشتند. هنوز 
هم همان عشق و عالقه قبل از انقالب نسبت به آیت اهلل 
خامنه ای نزد پدرم هســت و حمید سبزواری با همان 

صداقت و عالقه زمان انقالب، در این راه قرار دارد.
از آثار استاد حمید سبزواری می توان به: دیوان اشعار، 
کاروان سپیده، یاد یاران، سرود درد، گزیده ادبیات معاصر 
و سرود سپیده اشاره کرد. سبزواری در نتیجه مبارزات 
جانانه انقالبی، ســال ها تالش صادقانه شغلی و ذوق و 
قریحه باالی شاعری، افتخارات متعددی را کسب کرد.

بیانات رهبر انقالب درباره سبزواری
در ســال 91 و به مناسبت برگزاری همایشی برای 
بزرگداشت استاد سبزواری، برگزار کنندگان این همایش 
بــه دیدار رهبر انقالب رفتند. حضرت امام خامنه ای در 

این دیدار فرمودند: 
»تجلیل از آقای حمید سبزواری کار بسیار شایسته ای 
است. هر کسی که این به ذهنش رسیده و مطرح کرده و 

پس از سرقت 2 میلیاردی آمریکا رخ داد

دستبرد 13 میلیون دالری كانادا به اموال ایران

گــر تیــغ بــارد، گــو ببــارد نیســت دشــوارفــرض اســت فرمــان بــردن از حکــم جلودار    

پدر شعر انقالب اسالمی دعوت حق را لبیک گفت

هر کس که این کار را دنبال می کند بداند که کار بسیار 
خوب و مناسب و الزمی را دارد انجام می دهد.

در مورد آقای حمید دو بخش در مورد شــخصیت 
ایشان هست که هر کدام باید جداگانه مورد توجه قرار 
بگیرد:یکی رتبه شعری ایشان است. ایشان شاعر بسیار 
خوبی هستند، یعنی هم قریحه شعری خوبی دارند و هم 
مضمون ســاز هستند.هم تسلط بر لفظ و گستره میدان 

واژگانی دارد و هم از واژگان فراوانی استفاده می کند.
ایشــان در شعر هم متنوع هســتند. غزل، قصیده، 
تصنیف و ترانه های گوناگون می گوید.این تنوع در باب 
شــعر و شاعری خصوصیتی اســت که در همه شاعران 
یافت نمی شود. اینکه یک شاعر بتواند در انواع شعر طبع 
آزمایی کند یک امتیاز است و آقای حمید سبزواری از 
این امتیازات برخوردار هستند،و همین مطلب ایشان را 

در رتبه باالی شعر معاصر ما قرار می دهد.
نکته دوم که اهمیتش از نکته اول کمتر نیست این 
اســت که ایشان این هنر را در خدمت مردم و انقالب و 
در خدمت بصیرت افزایی قرار داده اســت و این خیلی 

مهم است.
آقای حمید سبزواری در آن دورانی که یک جریانی 
به عنوان روشنفکری هنر در مقابل انقالب قرار گرفت و 
از معارضین و مزاحمین انقالب حمایت کرد و عده ای در 
کوچه و بازار با ادعای روشن بینی و روشن فکری مردم 
را کشتند، کاسب را کشتند، روحانی را کشتند، دانشجو 
و رهگذر را کشــتند و آن جریان مدعی روشنفکری نه 
تنهــا حرفی نزد بلکه حمایت هــم کرد، در یک چنین 
شــرایطی آقای حمید سبزواری در میدان بود و با همه 
وجود ایشــان هر کار در حوزه گفتن و سرودن توانست 

انجام داد و این مهم است.
به نظر من، این بعد دوم شخصیت آقای حمید نباید 
نادیده گرفته شود و در بزرگداشتی که از ایشان می شود 

این بعد مورد توجه قرار بگیرد.«
واکنش شخصیت های فرهنگی و سیاسی

درگذشــت حمید ســبزواری، واکنش گســترده 
شخصیت های سیاسی و فرهنگی و مسئوالن و هنرمندان 

را در پی داشت.
علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســالمی در 
پیامی عنوان کرد: درگذشت شاعر و سراینده آثار ماندگار 
و هنرمند جاودانه دوران انقالب و دفاع مقدس اســتاد 
حمید سبزواری موجب تاسف و تاثر گردید.این ادیب و 
شــاعر بلند آوازه که سابقه مبارزاتی پیش از انقالب نیز 
داشتند، همواره هنر و استعداد خویش را در راه خدمت 
به مردم و نظام اسالمی و در جهت بصیرت افزائی و شور 

انقالبی معطوف کرد و آثار ارزشمند متعددی در گنجینه 
هنر انقالبی بر جای گذاشتند که همچون کاروان سپیده، 
یاد یاران و اشــعار و سرود تاریخی خمینی )ره( ای امام 

نمونه آن می باشد.
غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
فارســی نیز در پیام خود نوشت: حمید سبزواری، شاعر 
توانا و بلندآوازۀ انقالب اسالمی و دفاع مقّدس، جهان را 
بدرود گفت و به دیدار پروردگار خود شتافت. این استاد 
بزرگ، شعر فاخر خود را در سراسر دوران انقالب اسالمی 
در خدمت به ایمان و آزادی و عدالت نهاد و سرود پیروزی 

و بانگ آزادی سر داد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با صدور 
پیامی درباره حمید ســبزواری عنوان کرد: او همواره بر 
مدار ایمان و اخالق شعر گفت و شعورِ انقالبی خویش را 
بی هیچ ادعایی به جوانترها هدیه داد. نجابت، ویژگی بارز 
شعرش بود و شرافِت شاعری سرلوحۀ عملش. مضمون  
شعرهایش بدیع بود و طبعش لطیف، هم بر لفظ تسلط 
داشت و هم بر گســترۀ معانی و هم در انواع قالب های 
شعر طبع آزمایی می کرد و همه این هنرها را در خدمت 
به مردم و انقالب قرار داده بود.شــعر حمید سبزواری، 
تقویم انقالب اســت. هر رویداد مهم تاریخ معاصر را با 
گل واژه های شــعرش در حافظۀ زمــان نقش کرده   تا 
آیندگان از یاد نبرند که برای دفاع از آرمان های انقالب 

اسالمی چه مسیِر دشواری طی شده است.
محســن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری نیز در 
پیام خود اظهار داشــت: ده ها و بلکه صدها سروده زیبا 
محصول تالش های صادقانه و عرقریزان روح شــاعری 
است که هرگز یک دم قلم از دستانش جدا نشد و حتی 
یک قدم از آرمان های انقالب عقب ننشســت و همواره 
ســنگربان دفاع از فرهنگ و هویت انقالب و ارزش های 

متعالی آن بود.
 شاعران، نویســندگان و هنرمندان دیگری نیز در 
یادداشت ها و مصاحبه هایی به پاسداشت حمید سبزواری 

پرداختند. 
رضا اســماعیلی شاعر و نویســنده در یادداشتی 
عنوان کرد: اســتاد ســبزواری هم قبله و هم قبیله 
شاعران متعهد و رسالت مداری چون کمیت و فرزدق 
و دعبل بود. او شعر را اسباب تفنن و تفرعن شاعرانه 
نمی دانست و همچون پیشاهنگان و سرهنگان شعر و 
ادب پارسی بر این اعتقاد و باور بود که »شعر پرتویی 
از شعور نبوت« و محملی برای ایفای رسالت انسانی و 
اجتماعی است. به همین اعتبار - چه پیش از انقالب و 
چه بعد از انقالب – همواره پیرنگی خاص از دغدغه های 

اجتماعی - سیاسی در جان شعرهای او جلوه گر بود. 
او بر بوم شعرهای خویش، حماسه مقاومت و پایمردی 
انسان در برابر ظلم، تجاوز، تبعیض و بی عدالتی را آن 
گونه زیبا و گویا به تصویر کشیده است که همۀ مردم 
جهان می توانند با اســطوره ها و نمادهای شــعری او 

احساس پیوستگی و همذات پنداری کنند .
علیرضا قزوه شاعر نیز گفت: سبزواری تاثیرگذارترین 
شــاعر انقالب بود که در فضای انقالب شعر سرود و ما 
فردی را به اندازه وی که به این فضا ورود کرده باشــد 

نداریم.
عباســعلی براتی پور دیگر شاعری است که درباره 
سبزواری اظهار داشت: این پیر شعر انقالب، انسانی سالم، 
سلیم النفس و استاد بود و هر صفت خوبی که سراغ داریم 
در او مجتمع بود. با گذشــت و معتقد به والیت فقیه از 
دیگر خصیصه های این شاعر بزرگ بود و تمام نیکی ها 

در او دیده می شد.
محمد گلریــز، خواننده ای که برخی از شــعرهای 
سبزواری را در سرودهایش خوانده نیز بیان کرد: سبزواری 
یکی از شجاع ترین سراینده های شعر انقالب بود، متداول 
است که به وی لقب پدر شعر انقالب را می دادند و به حق 
این گونه بود، چرا که در شــرایط سخت، روزگار خفقان 
و تــرور، از طرف طاغوت، و روزهایی که هنوز انقالب به 
پیروزی نرسیده بود، او شجاعانه وارد شد و در حوزه شعر 
و ادبیات با شهامت کار را انجام داد که مثال زدنی است.
مصطفی محدثی خراسانی شاعر هم درباره سبزواری 
گفت: اگر شعر انقالب را به پازل تشبیه کنیم و هر شاعر 
بخشی از این پازل را تشکیل دهد باید عنوان شود که اگر 
تمام این قطعات جمع شود و پازل تکمیل شود تصویر 

آقای سبزواری نمایان خواهد شد.
سعید بیابانکی شاعر نیز بیان کرد: حمید سبزواری 
یک شــاعر انقالبی به تمام معنا بود و تا آخرین لحظه 
مواضع انقالبی خود را حفظ کردند و هیچ وقت مواضع 

را قربانی مصالح نکردند.
روزنامه کیهان درگذشت این شاعر متعهد و بزرگ را 
به رهبر معظم انقالب اسالمی، خانواده سبزواری، جامعه 
ادبی کشورمان و همه مردم تسلیت گفته و سروده وی 

درباره حضرت امام خامنه ای را تقدیم می کند: 
اي یــاد تــو شــورافکن و پیغام تــو پر جوش

 آواي تو نجواي هــزاران لب خاموش 

 آنجــا که تو رخســاره نمایي همه چشــمند
وانجا که ســخن ســاز کني جمله جهان گوش

 
 در ســینه تــرا گــر نــه غم خلق جهانســت

از ناي تو شــکواي قرون از چه زند جوش

 فریــاد تــو ویران گــر بنیــان نفــاق اســت 
 اي پرچم توحیــد ترا زیب بر و دوش

 بانــک تو خروشــي اســت مالمت گــر تاریخ
 برخاســته از ناي هزاران لب خاموش 

 بد خواه تو حشــر ســرافکنده خویش است 
همراه تــو با عزت و اکــرام هم آغوش

 
 تــا بــر ورق دهــر نشــیند ســخن عشــق

 هرگــز نکنــد یاد ترا خلــق فراموش
 

 پــاس تــو نگهــدارد و جــاه تــو شناســد 
هر با خبــر از دانش و هر بهره ور از هوش

سرویس سیاسی-
دادگاهی در کانادا حکم کرد که ۱۳ میلیون 
دالر از دارایی هــای غیردیپلماتیک ایران که 
در کانادا بلوکه اســت، به عنــوان غرامت به 
خانواده های آمریکایی که ســال های ۱98۳ تا 

2۰۰2 کشته شده اند پرداخت شود.
یک دادگاه کانادا حکم کرده است که 13 میلیون 
دالر از دارایی های غیردیپلماتیک مسدود شده ایران 
در ایــن کشــور را به خانواده هــای آمریکایی که در 
چندین حمله در سراســر جهان در بین ســال های 
1983 تا 2002 کشــته شده اند و آمریکا مدعی است 
که ایران پشت این حمالت بوده است، به عنوان غرامت 

پرداخت شود.
شبکه روسی »راشــاتودی« گزارش کرد که این 
حکــم دیوان عالی »آنتاریو« که روز جمعه در اختیار 
خبرگزاری فرانسه قرار گرفت، تهران را مسئول تأمین 
بودجه و آموزش اعضای حماس و حزب اهلل شناخت.

غرب مدعی اســت که حماس و حزب اهلل مسئول 
هشت بمب گذاری یا گروگان گیری »بوینس آیرس«، 
تل آویو، و عربســتان سعودی در بازه زمانی 20 سال 

هستند.
به گــزارش فارس، در تصمیم ایــن دادگاه آمده 
است: تروریســم یکی از بزرگترین تهدیدات جهانی 
اســت. مسئله این است که آیا ایران می تواند به دلیل 
حمایت از تروریســم در دادگاههای کانادا مصونیت 

داشته باشد یا خیر.
این حکم برای پرداخت 13 میلیون دالر، تأثیری 

بر دارایی های دیپلماتیک ایران در کانادا ندارد اما اموال 
غیردیپلماتیک ایران و لیســتی از دارایی های بانکی 

مسدود شده ایران را در برمی گیرد.
پیش از این، در آوریل سال جاری میالدی، دیوان 
عالی آمریــکا تأیید کرد که دادگاههای این کشــور 
می توانند در پرونده های مربوط به دادخواهی قربانیان 
حمالت تروریستی، از دارایی های بلوکه شده ایران برای 

پرداخت غرامت استفاده کنند.
وزارت خارجه ایران، این اقدام آمریکا را به شدت 
محکوم کرد و آن را دستبرد به اموال جمهوری اسالمی 

ایران خواند.
کانادا، ایران و سوریه را در فهرست کشورهای حامی 
تروریسم قرار داده است. صدور این حکم در شرایطی 
است که دولت لیبرال جاستین ترودو نخست وزیر کانادا 

به دنبال برقراری روابط مجدد سیاسی با ایران است.
قطع روابط دیپلماتیک در سال 9۱
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اتاوا در اقدامی  یک جانبه با تعطیلی  سفارت کانادا در 
تهران و اخراج دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران در 

اتاوا، روابط دیپلماتیک دو کشور را قطع کرد.
دولت کانادا در همین سال در ادامه تحّرکات ضد 
ایرانی ، گروهک تروریستی منافقین را از لیست رسمی  
سازمان های تروریستی خارج کرد و نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را جایگزین گروهک منافقین 

در لیست رسمی  سازمان های تروریستی کانادا کرد.
در پاییز سال گذشته، انتخابات کانادا به شکست 
حزب محافظه کار انجامید و با پیروزی حزب لیبرال، 

»جاستین ترودو« نخست وزیر این کشور شد.
ترودو در گفتگو با روزنامه  »هافینگتن پســت« 
کانادا اعالم کرد از بازگشــایی سفارت کانادا در تهران 
اســتقبال می کند هر چند که برقراری مجدد روابط 
بــا ایران نیاز به زمــان دارد و این روند به تازگی آغاز 

شده است.
حمایت کانادا از قطعنامه ضد ایرانی

در آذرماه سال گذشته، وزارت امور خارجه کانادا در 
گزارشی از استقبال استفان دیون، وزیر امور خارجه این 
کشور از تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا در مجمع 
عمومی ســازمان ملل درباره ی وضعیت حقوق بشر 
در ایران خبر داد و گفت کانادا و جامعه بین المللی از 
ایران می خواهند در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر 

در این کشور اقدام کند.
در این قطعنامه ضد ایرانی که کانادا به همراه 44 
کشور دیگر به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده 
بودند بر نگرانی های بین المللی درباره نادیده گرفتن 
پایبندی ایران و توجه نکردن به تعهداتش براســاس 
قانون حقوق بشــر بین المللــی و قوانین داخلی خود 

تصریح شده است.
اقدام ضد ایرانی کانادا با همراهی آل سعود

در خردادماه سال جاری، وزرای خارجه شش کشور 
عضو شــورای همکاری خلیج فارس و کانادا بار دیگر 
ادعای واهی خود مبنی بر »حمایت ایران از تروریسم« 
را تکرار کردند و مدعی شدند: حمایت ایران از تروریسم 
و اقدامات این کشور که ثبات منطقه را برهم می زند 
را رد و با دخالت های ایران در منطقه مقابله می کنند.

امتناع از تحویل متهم فساد بزرگ مالی
گفتنی اســت کانادا با زیر پا گذاشتن قوانین بین 
المللی، متهم فســاد بزرگ بانکی اخیر را نیز به ایران 

تحویل نداده است.
دومین دستبرد پسابرجامی

چندی پیش دادگاهی در آمریکا با استناد به مصوبه 
کنگره و با حمایت دولت این کشور، حدود 2 میلیارد 
دالر از اموال بلوکه شده ایران را مصادره کرد. بهانه این 
سرقت کالن، اتهام بدون سند و مدرک دست داشتن 
ایران در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در 

دهه 60 )1983 میالدی( است.
واکنش منفعالنه دولت یازدهم با این دزدی آشکار، 
دیگر کشورهای غربی را نیز گستاخ کرده است و حال 

شاهد دومین دستبرد پسابرجامی هستیم.
این هم مصداق گشایش است؟!

آقای روحانی در دیدار با اعضای شــوراهای عالی 
کشور اعالم کرد که قبل از برجام، هر روز یک تحریم 
داشتیم ولی بعد از برجام، هر روز شاهد یک گشایش 
هستیم! حال سوال اینجاست که آیا این دستبرد آشکار 

به حقوق ملت نیز مصداق گشایش است؟!
واقعیت این اســت که توجیه عهدشــکنی طرف 
مقابل توسط دولتمردان تنها موجب گستاخ تر شدن 
او می شود. بنابراین می بایســت وزارت امورخارجه و 
مجموعه دســتگاه دیپلماسی کشور موضع فعال  تری 
در قبال سیاست های خباثت آمیز غربی ها اتخاذ کنند. 
در غیراینصورت باز هم غارت اموال ایران در پسابرجام 

تکرار خواهد شد. 

تعدادی از مدافعان ایرانی حریم اهل بیت)ع( 
طــی درگیری با تروریســت های تکفیری در 

روز های گذشته در سوریه به شهادت رسیدند.
به گزارش تســنیم،  پنج تن از این شــهدا که تا 
کنون خبر شهادتشان منتشر شده است، از استان های 
سمنان، خوزستان، گیالن وخراسان رضوی هستند. 

یکی از این شهدا »سید علی منصوری« سرهنگ 
بازنشســته تیــپ 21 زرهی امام رضــا)ع(، از اهالی 
شهرستان نیشابور است. این شهید واالمقام  که سال 
1358 وارد سپاه پاسداران شد و در هشت سال دفاع 
مقدس نیز حضور فعالی در جبهه های جنگ تحمیلی 
داشــت، به عنوان یک مستشار نظامی و با تجربه به 
جمع رزمندگان مدافعین حرم اهل بیت)ع( در سوریه 
پیوست. شهید منصوری که از مجروحان حادثه منای 
سال گذشته نیز بود در 20 خردادماه جاری در منطقه 

از دهه هفتادی ها تا جانباز فاجعه منا

۵ مدافع حرم دیگر آسمانی شدند

کفر حمره »شهرک حمیره« در نزدیکی منطقه خان 
طومان سوریه به کاروان شهدای مدافع حرم پیوست. 

او پنجمین شهید مدافع حرم نیشابور است.
همچنین شهید »مهدی نظری« از اهالی شهرستان 
اندیمشک و رزمنده لشکر هفت حضرت ولی عصر)عج( 
که چندی پیش داوطلبانه بــرای دفاع از حریم اهل 
بیت)ع( عازم سوریه شده بود در روزهای گذشته توسط 
تروریست های تکفیری به شهادت رسید. او شصتمین 

شهید مدافع حرم استان خوزستان است.
شــهید »احمد مکیان« نیز یکــی از روحانیون و 
ورزشکاران ماهشهر و حافظ کل قرآن بود. این شهید 
مدافع حرم که متولد سال 1374 و از جوانترین شهدای 
مدافع حرم به شــمار می رود چندی پیش برای دفاع 
از حریم اهل بیت)ع( داوطلبانه عازم ســوریه شد ودر 
چند روز گذشته از ناحیه پهلو، مورد اصابت موشک قرار 
گرفت و به خیل شــهدای مدافع حرم پیوست. شهید 

مکیان نخستین شهید مدافع حرم ماهشهر است که 
تنها یک سال از ازدواجش می گذرد. 

شــهید عباس دانشــگر نیز یکی از مدافعان حرم 
جوان در سوریه بود. او که از نیروهای سپاه پاسداران 
و متولد سال 1372 شهرســتان سمنان بود چندی 
پیش داوطلبانه عازم ســوریه شــد. شــهید دانشگر 
توسط تروریســت های تکفیری در چند روز گذشته 

به شهادت رسید. 
همچنین شهید »حسینعلی پور  ابراهیمی درگاه«  
متولد ســال1350 و  از رزمندگان دفاع مقدس اهل 
شهرستان آســتانه اشــرفیه که برای دفاع از حریم 
اهل بیت)ع( داوطلبانه راهی ســوریه شده بود توسط 
تروریســت های تکفیری به شهادت رسید. شهید پور 
ابراهیمی شانزدهمین شهید مدافع حرم استان گیالن و 
دومین شهید شهرستان آستانه اشرفیه به شمار می آید.


