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دست خالی شوق
خــدا کند کــه بهار رســیدنش برســد

شــب تولد چشــمان روشــنش برســد
چو گرد بر سر راهش نشسته ام شب و روز

به این امید که دســتم به دامنش برســد
هزار دست پر از خواهشند و گوش به زنگ

کــه آن انارتریــن روز چیدنــش برســد
چه سال ها که درین دشت، خوشه چین ماندم

که دست خالی شــوقم به خرمنش برسد
بر این مشام و بر این جان چه می شود یارب!

نســیمی از چمنش بویی از تنش برســد
خدای من دل چشــم انتظــار من تا چند

به دور دســت فلک بانگ شیونش برسد؟
چقــدر بر لــب این  جاده منتظــر ماندن؟

خــدا کند که از آن دور توســنش برســد
سعید بیابانکی 

بین خودمان بماند 
هــر چند کــه بیمار تــو هســتیم همه

همــه هســتیم  تــو  دیــدار  دیوانــه 
بیــن خودمــان بمانــد آقــا عمریســت

همــه هســتیم  تــو  طلــب کار  انــگار 
جلیل صفربیگی

آرامش شب 
برمی گــردد دوبــاره  شــب  آرامــش 

برمی گــردد ســواره  ســحر  خورشــید 
بــا ســیصد و ســیزده طلوعــی دیگــر

برمی گــردد ســتاره  از  پــر  صبــح  آن 
محمدمهدی عبداللهی

موالی من برگرد!
در حســرت تو خون شده چشــم نگارها

انتظار هــا چشــم  آخــر  انتظــار  ای 
ای آشــنا تر از همــه، این دیــده کور باد

نشــناخته اگرچــه تــو را دیــده بارهــا
خار طمع به چشــم و به پا ریسمان ترس

افتاده ایــم بی تــو در ایــن گیــر و دارها
جــز  اشــک ناشــیانه و جز آه پشــت آه

دیگــر چــه چشم داشــتی از تازه کارها!؟
کار دل از ترحــم دلــدار هــم گذشــت

غبار هــا جــای  آینــه  بســته  زنــگار 
پاییزمــان شــدند و گالویزمــان شــدند

ســر می رســند بی تــو یکایــک بهار هــا
مشــتی پیاده در دل این جــاده مانده ایم

رحمــی به مــا نکرد کســی از ســوار ها
دل کاش جــز مســیر تو راهــی بلد نبود

شــد دردســر برای مــن ایــن اختیار ها
تــاری ز مــوی یــار دل زار را بس اســت

ایــن مــا و ایــن گلــوی مهیــای دارها
برگــرد! تــا بــه دور تــو گــردم مرید وار

روزگارهــا ایــن  نامــرادی  دور  در 
هادی ملک پور

نوبت دلتنگی 
دوبــاره نوبت ِ دلتنگی ام به جمعه رســید

دلــم هوای تو کــرد و به ایــن بهانه تپید
بغض آلود گلــوی خاطره هایــم گرفتــه ، 

صدای زخمه نــای ام در آســمان پیچید
منی که گم شــده ام پیــش آفتاب ِحضور

منــی که غایبــم و نــورت از کرانه دمید
تــو قــاف ِقبله عشــقی و قصه ســیمرغ

منم، کــه پر زده ام بی شــماره بــا تردید
نشســته بر ســر راهت دو چشم یعقوب ام

که بــوی پیرهنت را در این میانه شــنید
ــنا غــم ِدوری  هال عزیــز جهــان... مَسّ

کــرم نما و فرود آ به چشــم های ســپید
رضا محمدصالحی

عقربه گیج ساعتم 
ســنگینی حضــور تو خــم کــرد قامتم

مشــغول چشــم های تــو یعنــی عبادتم
از پشت این ســکوت نفسگیر سال هاست

در چشــم هات خیمه زدن گشــته عادتم
تنهــا به ایــن دلیــل دلم را شکســته ام

تــا بــا خبــر شــوی و بیایــی عیادتــم
از این همه شــمارش معکــوس لحظه ها

خســته  شده ســت عقربه گیج ســاعتم
می خواهــی از حصــار نگاهت رها شــوم

بی لیاقتــم نکنــد  چــه؟  بــرای  آخــر 
ای بغض دســت و پنجه نکــن نرم با دلم

بگذار قطره قطره شــود خیــس، صورتم
زهرا بیدکی

 رئیس کل گذرگاه های عــراق از آمادگی کامل مرزهای عراق برای 
ایام اربعین خبر داد.

به گــزارش خبرنگار مهر، کاظم محمد در بازدیــد از مرز مهران و دیدار با 
مســئوالن استان ایالم اظهار داشــت: زمینه تردد زوار اربعین در مرزهای عراق 

فراهم است و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
وی از آمادگــی کامــل مرزهای عراق برای تــردد زوار اربعین خبر داد و بر 
روابط دو کشور در  زمینه تسهیل برای تردد زائران در اربعین امسال تأکید کرد.

شاپور پوالدی معاون عمرانی استانداری ایالم هم از آمادگی مرز مهران برای 
ایام اربعین خبر داد و گفت: در مالقات با مسئوالن کشور عراق آخرین وضعیت 
پایانه های مرزی مهران و زرباطیه مورد بررسی قرار گرفت و مشکالت این پایانه ها 

شناسایی شد که با تعامل دو طرف در کمترین زمان برطرف خواهد شد.
معاون استاندار ادامه داد: موارد دیگری از قبیل ایجاد راه ترانزیت برای ارسال 
اقالم مواکب در زمان اربعین و افزایش گیت های خروجی دو طرف مورد بررسی 

قرار گرفت که تا قبل از اربعین قرار شد برطرف شود.
به منظور بررسی آخرین وضعیت مرز مهران وزرباطیه در آستانه اربعین مالقات 

مرزی بین رئیس گذرگاه های عراق و مسئوالن ایالم انجام شد.

رئیس  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها گفت به کار بردن کلمه استعفا 
برای وی درست نیست بلکه وی نامه ای را 
به رهبر انقالب نوشته و گفته است که زمان 
مسئولیتش سپری شده اما رهبری فرمودند 

فعال به کارتان ادامه دهید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت االسالم 
والمسلمین محمدیان رئیس  نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه ها در جمع مسئوالن 
دفاتر استانی نهاد رهبری در دانشگاه های کشور 
با  اشــاره به ادامه فعالیــت خود به عنوان رئیس 
 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
با بیان اینکه به دنبال نیروی تازه نفس برای ادامه 
فعالیــت در نهاد بودم افزود: رهبر معظم انقالب 

پس از بررسی دفتر ایشان فرمودند: »االن به هیچ 
وجه مصلحت نیســت، لذا شــما به کار خودتان 

ادامه دهید.«
وی در بخشــی از سخنانش تصریح کرد: در 
اینجا الزم اســت توضیحی دربارۀ ادامۀ کارم در 
نهاد، عرض کنم. البته بنده اســتعفا نداده بودم 
اما به هرحال این طور مطرح شد که بنده استعفا 
داده ام. اگر دوســتان اساسنامۀ نهاد را مالحظه 
کنند، می بینند که دورۀ ریاســت نهاد، سه سال 
است. البته ممکن است این دوره دو سه بار تجدید 
شود، اما باالخره این تجدید هم یک عرفی دارد!

حجت االسالم محمدیان گفت: اعتقاد شخصی 
بنده این است که برای این مسئولیت ها، هشت 
سال کافی است، و بیشتر از این نباید این پُست ها 

را نگه داشت، بلکه باید تحویل نفرات تازه نفسی 
داد که بتوانند این مسیر را بهتر و کامل تر ادامه 
دهند. و این جابه جایی ها هم غیرطبیعی نیست، 
بلکه اتفاقاً ماندن در این مسئولیت ها یک  مقدار 
جای سؤال دارد که »یک فرد چقدر می خواهد در 
یک مسئولیت بماند درحالی که در این مجموعه، 
افراد بسیار شایسته ای وجود دارند که خیلی بهتر 

می توانند کار را ادامه دهند.«
وی در ادامــه افزود: امســال ایــن مطلب را 
به صورت مکتوب خدمت حضرت آقا نوشتم و در 
این نامه عرض کردم: دورۀ ما خیلی وقت اســت 
که تمام شده و نهاد هم نیروهای خوبی دارد که 
می توانند این مسئولیت را انجام دهند، لذا اجازه 
بدهیــد این فضا تغییر کند و فضای جدیدی در 

مجموعۀ نهاد ایجاد شــود و روح تازه ای در نهاد 
دمیده شود.

رئیس  نهــاد نمایندگی ولی فقیه تاکید کرد: 
بنابراین »استعفا« کلمۀ مناسبی نبود که به کار 
برده شــد، چون معموالً در استعفا یک نوع قهر 
یا خســتگی وجود دارد، ولی ما از هیچ کســی 
قهــر نکرده ایم و اصاًل با وجود دوســتانی به این 
خوبی، جای قهر هم وجود ندارد. الحمدهلل بحث 
خستگی هم مطرح نیست و االن هم بنده احساس 

خستگی ندارم.
وی در ادامه افزود: بنده وظیفه داشتم که نظر 
کارشناسی خودم را بیان کنم، اما وقتی دستور این 
است که »ادامه دهید« ما هم به عنوان یک سرباز-

تا وقتی که نظِر ایشان هست- ادامه می دهیم.

حجت االسالم محمدیان در جمع مسئوالن دفاتر نهاد رهبری:

استعفا نداده بودم
رهبر انقالب فرمودند به كارم ادامه دهم

حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح دیروز )چهارشنبه( 
در دیدار رئیس  و اعضای دوره  جدید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، مجمع را از ابتکارات 
باارزش امام بزرگوار خواندند و با  اشــاره به 
ســه وظیفه  مهم این نهاد یعنی »تشخیص 
مصلحت«، »مشاورت در تعیین سیاست های 
کلی« و »ارائه  راه حل در معضالت کشــور« 
تأکید کردند: مجمع باید صددرصد انقالبی، 

فکر و عمل کند و انقالبی باقی بماند.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با یادآوری 
مســئولیت بســیار ظریف و خطیــر مجمع در 
»تشخیص و اِعمال مصلحت« افزودند: مجمع در 
مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس 
شــورای اسالمی را بر تشــخیص شورای نگهبان 
ترجیــح می دهد، باید توجه کنــد مصلحتی که 
تحت عنوان ثانویه اســت، طبعاً باید بسیار مهم، 
مســّجل و واضح باشــد و با نظر اکثریت قاطع و 
قابــل قبول مجمع، آن هم بــرای مدتی معین و 

موقت اعمال شود.
ایشــان افزودند: اِعمال مصلحــت باید با نگاه 
بلندمدت و نه روزمره، صورت پذیرد و برای تشخیص 
آن، بحث های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال 
همه  اعضا ازجمله فقهای شورای نگهبان انجام شود.

اهمیت سیاست های کلی نظام 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، تحقق دومین 
وظیفــه  مجمع یعنی »مشــورت دادن به رهبری 
در تعیین سیاســت های کلی نظــام« را نیازمند 

بررســی های دقیق و همه جانبه خواندند و گفتند: 
سیاست های کلی، هندسه  نظام را در مسائل مختلف 

تعیین می کند و بسیار مهم است.
رهبر انقالب اسالمی، تفکیک سیاست های کلی 
در مسائل ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعی 
را ضروری خواندند و خاطرنشــان کردند: ممکن 
است برخی از سیاست های کلی نیازمند بازنگری و 
به روز شــدن باشد و برخی هم کاًل زمانش سپری 

شده باشد.
ایشــان، مجمع را به »اِتقان« و »استحکام« در 
تدوین سیاست های کلی همراه با بحث های عالمانه، 
مستدل، مجتهدانه و دقیق، توصیه کردند و افزودند: 
به گونه ای عمل کنید که سیاست های کلی، »قوی، 
دقیق و با عبارات گویا و مفید« باشد تا پس از مدتی 

کوتاه نیازمند اصالح یا تجدیدنظر نشود.
»صراحــت«، »قابل تأویل نبــودن« و »پرهیز 

از ورود بــه چگونگی اجرا«، از دیگر نکاتی بود که 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در مقوله  سیاســت های 

کلی نظام، مورد تأکید قرار  دادند.
سیاست های کلی چارچوب همه اقدامات اجرایی 

و تقنینی کشور 
ایشان، تبلور سیاست های کلی نظام در قوانین، 
سیاســت ها و اقدامات دولت و مجلس و سایر قوا 
و دســتگاه های مسئول را بسیار مهم برشمردند و 
گفتند: سیاست های کلی، چارچوب همه  اقدامات 
اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می کند و دولت 
و مجلس و همه  دستگاه ها باید کاماًل منطبق با این 

سیاست ها عمل کنند.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای در پایان 
سخنانشان خاطرنشــان کردند: مجمع تشخیص 
مصلحت، یادآور امام بزرگوار و فراورده  انقالب است، 
و در فرآیند اداره و مدیریت کشور دارای تأثیر بسیار 

مهمی است؛ بنابراین باید تفکرات امام و انقالب بر 
آن کامالً حاکم باشد، انقالبی فکر و عمل کند و هیچ 
مصوبه، موضع گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی 
انقالب و میراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.

رهبر انقالب اسالمی با تمجید از وجوه مختلف 
شخصیتی آیت اهلل هاشمی شاهرودی رئیس  مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، از زحمات اعضای فعال 
مجمع تشــکر کردند و حضــور اعضای جدید در 
این نهاد را خونی جدید، نیرویی فزاینده و موجب 

امیدواری بیشتر خواندند.
ایشان همچنین یاد شخصیت های برجسته و 
فقیــد مجمع در دوره  قبل به ویژه آقای هاشــمی 
رفسنجانی و آقایان واعظ طبسی، عسگراوالدی و 
حبیبی را گرامی داشتند و افزودند: آقای هاشمی 
رفسنجانی در ســال های متمادی ریاست مجمع، 
با توانایی و تدبیــر و آگاهی به وظایف خود عمل 

می کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی رئیس  مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام، گفت: مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
هوشــمندی و جامع نگری امام راحل شکل گرفت 
و در دوره هــای مختلف نقش مهمی در خدمت به 
نظام و حل مشکالت کشور و تدوین سیاست های 

کالن ایفا کرده است.
آیت اهلل هاشمی شــاهرودی، مجمع را بازوی 
رهبری در تعیین سیاست های کلی خواند و انجام 
دقیق مســئولیت های خطیر مجمــع را نیازمند 

همکاری همه  قوا و ارکان نظام دانست.

رئیس کل گذرگاه های عراق خبر داد

آمادگی کامل مرزهای عراق 
برای ایام اربعین حسینی)ع(

رهبر انقالب در دیدار رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:

بایدتفکراتامام)ره(وانقالب
کامالًبرمجمعحاکمباشد

به  اعزام هیئتی  از  سخنگوی وزارت خارجه 
اقیانوسیه وزارت خارجه  و  ریاست معاون آسیا 
به همراه تیمی از هــالل احمر به بنگالدش در 
پنجشــنبه خبر داد و گفت: این هیئت حامل 
کمک های انسان دوستانه جمهوری اسالمی ایران 

برای مسلمانان میانمار است.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
در گفت وگو با فارس، درباره آخرین اقدامات انجام شده 
درخصوص مسلمانان میانمار از سفر هیئتی از جمهوری 
اسالمی ایران به ریاست ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و 
اقیانوسیه وزارت خارجه به همراه تیمی از هالل احمر 

جمهوری اســالمی به بنگالدش خبر داد و گفت: این 
هیئت که حامل کمک های انسان دوســتانه جمهوری 
اسالمی ایران برای مسلمانان میانمار است، قرار است 
روز پنجشــنبه در سفر به بنگالدش این کمک ها را از 
طریق بنگالدش در اختیار آوارگان میانماری قرار دهد.
وی افــزود: هیئت ایرانی همچنین قرار اســت از 
اردوگاه آوارگان میانماری در شهر کاکس بازار بنگالدش 

بازدید کند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین از آمادگی 
جمهوری اســالمی ایران برای اســتقرار کمپی برای 
آوارگان میانمــاری و همچنیــن احداث بیمارســتان 

صحرایی در بنگالدش در صورت موافقت و اســتقبال 
دولت این کشور خبر داد. 

قاسمی همچنین با  اشاره به ماموریت سفیر ایران در 
تایلند که در نزد دولت میانمار نیز آکردیته است برای 
سفر به میانمار عنوان کرد: سفیر ایران در این ماموریت 
ضمن دیــدار با مقامات وزارت خارجه میانمار، مواضع 
جمهوری اسالمی در قبال تحوالت کنونی در میانمار 
را تشــریح و نگرانی از وضعیت مسلمانان این کشور را 

به اطالع مقامات میانماری خواهد رساند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی از سوی دیگر به سفر 
هفتــه آینده محمدجواد ظریف به نیویورک به منظور 

شرکت در نشســت ســاالنه مجمع عمومی سازمان 
ملل اشاره کرد و افزود: آقای ظریف در ادامه رایزنی ها با 
مقامات برخی از کشورها قرار است در حاشیه نشست 
مجمع عمومی در دیــدار با همتایان و مقامات حاضر 
در این نشســت، وضعیت مسلمانان روهینگیا را مورد 

پیگیری قرار دهد.
قاســمی عنوان کرد که جمهوری اسالمی ایران با 
تمام توان و با اســتفاده از همــه ظرفیت ها و امکانات 
خود در راستای مقابله با خشونت های اعمال شده علیه 
مســلمانان در هر جای دنیا از جمله میانمار استفاده 

خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه:

هیئت ایرانی عازم بنگالدش می شود
ارسال کمک های انسان دوستانه برای مسلمانان میانمار

محموله بشردوستانه هالل احمر ایران برای 
مردم مسلمان میانمار به وزن ۱۶۰ تن ارسال 
می شود. همچنین ۴۰۰ چادر امدادی به منظور 
اســکان اضطراری برای ارسال در نظر گرفته 
شده است و امکان اعزام رسته های عملیاتی 
متشکل از ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی زبده وجود دارد.

به گزارش تســنیم، مصطفی محمدیون با  اشاره 
به عملیات بارگیری محموله بشردوستانه جمعیت 
هالل احمر برای کمک به مردم مسلمان روهینگیای 
میانمار، اظهار داشت: با توجه به منویات و تاکید رهبر 
معظم انقــالب و رئیس جمهوری مبنی بر کمک به 
مردم مسلمان میانمار و همچنین اهداف بشردوستانه 
جمعیت هالل احمر، محموله بشردوستانه حاوی اقالم 
زیستی، بهداشتی، درمانی و غذایی صبح چهارشنبه 
از محل سازمان امداد و نجات این جمعیت بارگیری 
و برای انتقال هوایی به فرودگاه مهرآباد منتقل شد.

محمدیون با بیان اینکه محموله بشردوســتانه 
هالل احمر برای مردم مســلمان میانمار 160 تن 
وزن دارد، تاکید کرد: در فاز نخست 40 تن از اقالم 
زیستی، بهداشتی، درمانی و غذایی با همکاری ستاد 
کل نیروهای مسلح و نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به کشور بنگالدش ارسال می شود تا در 

میان آوارگان مسلمان میانماری توزیع شود.
دبیرکل جمعیت هالل احمر با  اشاره به اعزام تیم 

عالی ارزیاب متشکل از دبیرکل هالل احمر، وزیر امور 
خارجه و دســت اندرکاران به عنوان ارزیاب اولیه به 
کشور بنگالدش تاکید کرد: پس از ارزیابی اولیه نسبت 

به ارسال محموله های دیگر نیز اقدام خواهد شد.
وی به ایجاد و استقرار واحدهای اسکان اضطراری 
جمعیت هالل احمر ایران در بنگالدش اشــاره کرد 
و یادآور شــد: جمعیت هــالل احمر ایران با برپایی 
چادرهای امدادی، آمادگی تامین اسکان اضطراری 

مردم مسلمان میانمار به مدت سه ماه در بنگالدش 
را دارد.

محمدیون با  اشــاره به اینکه بارگیری محموله 
بشردوستانه هالل احمر برای مردم مسلمان میانمار 
دیروز به اتمام رســید، عنوان کرد: به محض تامین 
شرایط فنی از سوی کشور ایران و بنگالدش، آماده 

ارسال محموله به بنگالدش هستیم.
به گفته وی، پس از بررســی شرایط اگر نیاز به 

ارســال محموله های بعدی باشد، مطمئنا نسبت به 
ارسال محموله ها اقدام خواهد شد.

برپایی بیمارستان صحرایی
 در بنگالدش

همچنین مرتضی سلیمی - رئیس سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر نیز درباره برپایی چادرهای 
امدادی هالل احمر به منظور اسکان اضطراری مردم 
مسلمان میانمار گفت: 400 دستگاه چادر امدادی به 
منظور اســکان اضطراری برای ارسال در نظر گرفته 
شده است، به عالوه آمادگی داریم تا همراه با ارسال 
چادرهای امدادی، تیم های اســکان اضطراری نیز 
به کشــور بنگالدش اعزام شوند تا نسبت به اسکان 
اضطراری آوارگان میانماری در این کشور اقدام شود.
وی با  اشاره به امکان برپایی بیمارستان صحرایی 
با تمامــی تجهیزات برای مردم میانمار در کشــور 
بنگالدش، اضافه کرد: در صورت انجام هماهنگی های 
الزم با کشور بنگالدش، این بیمارستان صحرایی برپا 

خواهد شد.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
با  اشــاره به اعزام تیم های عملیاتی و واکنش سریع 
هالل احمر به کشور بنگالدش برای کمک به آوارگان 
میانماری، خاطرنشــان کرد: امکان اعزام رسته های 
مختلــف عملیاتی متشــکل از 300 تا 400 نیروی 

زبده وجود دارد.

 فاز اول کمک کشورمان از طریق ارتش ارسال می شود

اسکان اضطراری ایران برای مسلمانان میانمار به مدت سه ماه در بنگالدش

دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران گفت: 
برگزاری همه پرسی در اقلیم  کردستان می تواند 
و  احزاب  اختالف نظرهــای  تشــدید  موجب 
گروههای کردی شــده و باعث از دست رفتن 
اثرگذار جامعه کردی در  فرصتها و ظرفیتهای 

حاکمیت عراق شود.
امیر دریابان شــمخانی عصر سه شنبه در حاشیه 
بیســت و هشتمین محفل انس پیشکسوتان جهاد و 

شــهادت در جمع خبرنگاران و در پاســخ به سؤالی 
درخصوص اثرات ضدامنیتی طرح برگزاری رفراندوم 
در اقلیم کردستان عراق خاطرنشان کرد: اکنون که با 
همت کشورهای خط اول مبارزه با تروریسم به پایان 
حضور فیزیکی عناصر تکفیری وابسته نزدیک می شویم، 
برخی اقدامات نسنجیده می تواند خطر شکل گیری 

منازعات جدید و بازتولید ناامنی را افزایش دهد. 
وی با اشاره به تاثیر مخرب برگزاری همه پرسی در 

اقلیم در از دست رفتن فرصت ها و ظرفیت های فراوان 
و اثرگذار جامعه کردی در حاکمیت عراق اظهار داشت: 
برگزاری همه پرسی می تواند موجب تشدید اختالف 
نظرهای موجود بین احزاب و گروه های کردی شده و 
با افزایش تنش های ناخواسته در این منطقه مصائب و 
رنج های مضاعف برای مردم ستم دیده و شجاع اقلیم 

را رقم خواهد زد.
شمخانی همچنین درخصوص دستاوردهای اخیر 

محور مقاومت در برابر تروریسم تاکید کرد: سیاست 
داعش پروران برای اعمال راهبرد ناامن سازی منطقه 
از طریق ابزار تروریسم، فرجام تلخی را برای طراحان 

این فتنه بدنبال داشت.
وی افزود: پیشکسوتان جهاد و شهادت که 8 سال 
با دســتان خالی در برابر صدام و حامیان منطقه ای و 
فرامنطقه ای او ایستادند و از اسالم و ایران دفاع کردند، 

نسل پرورش دهنده شهید حججی ها هستند.

شمخانی در جمع خبرنگاران:

همه پرسی در کردستان مصائب مضاعفی برای مردم این منطقه رقم خواهد زد

اشتراک نظر جشن خانه سینما 
با گروه های تروریستی

هفت جایزه اصلی نوزدهمین جشــن خانه ســینما به فیلم »فروشنده«، 
محصول کمپانی قطری »انستیتو فیلم دوحه« و کمپانی »ممنتو« رسید.

به گزارش خبرنگار کیهان، »انســتیتو فیلم دوحه« متعلق به خواهر 
امیر قطر که کشورش یکی از حامیان اصلی گروه های تکفیری از جمله 
گروهک تروریستی داعش به حساب می آید عالوه بر حمایت مالی از فیلم 
»فروشــنده«، سازنده آن یعنی اصغر فرهادی را برای یک دوره تدریس 
ســینما در قطر به استخدام خود درآورده است. کمپانی »ممنتو« نیز از 
استودیوهای فرانسوی وابسته به اتحادیه اروپاست که طی این سالها همواره 
در جبهه دشمنی با مردم و انقالب ایران قرار داشته و از حامیان اصلی رژیم 
صدام در تجاوز به میهن اسالمی و همچنین گروهک تروریستی منافقین 
به شمار آمده که بیش از 17 هزار تن از مردم بیگناه این سرزمین را به 
شهادت رساندند. قابل توجه اینکه اتحادیه اروپا و کمپانی »ممنتو« تهیه 
کنندگی فیلم تازه فرهادی را نیز برعهده  دارند که در حال فیلمبرداری 

در اسپانیاست.
اما نکته دیگر اینکه در جشن نوزدهم خانه سینما، فیلم تحسین شده 
»ماجرای نیمروز« حتی یک جایزه نیز کســب نکرد. این در حالی است 
که فیلم یاد شــده، عالوه بر تقدیر و تجلیل از سوی اغلب کارشناسان و 
محافل ســینمایی داخلی با هر عقیده و نگرش و در جناح های مختلف، 
حتی معاندان و دشمنان ملت ایران را علی رغم هجمه بی حد و حصر به 
محتوای آن به لحاظ قوت ساختار سینمایی وادار به اعتراف نموده بود!

زمزمه تحریم اعطای جایزه به فیلم »ماجرای نیمروز« که به افشای 
جنایات سازمان منافقین اختصاص داشت از زمان جشنواره سی و پنجم 
فیلم فجر آغاز شــد که گویا داوران دو تابعیتی بخش مسابقه اصلی این 
جشنواره، از ترس برخوردهای خارجی قصد داشتند در هیچ رشته ای به 
فیلم یاد شده جایزه ندهند و از همین روی فیلم »ماجرای نیمروز« را در 
اغلب بخش های اصلی جشنواره فوق حتی نامزد دریافت جایزه هم نکردند! 
اما »ماجرای نیمروز« پس از کسب آراء تماشاگران به عنوان محبوبترین 
فیلم، همچنین جایزه ملی از سوی سازمان سینمایی را نیز دریافت کرد.
هجمه افسارگســیخته چندماه اخیر رسانه های معلوم الحال بیگانه 
و کانون های وابســته به گروهک تروریستی منافقین به فیلم »ماجرای 
نیمروز«، متاســفانه برخی محافل داخلی را نیز همراه ســاخت تا اینکه 
ابتدا در مراســم منتقدان همین محافل را به خاطر خودداری از اعطای 
جایزه به »ماجرای نیمروز«، به ورطه یک بی ادبی تاریخی در مراســمی 
این چنین کشانید و باالخره در جشن خانه سینما، فیلم یاد شده علیرغم 

هشت مورد نامزدی، حتی یک جایزه هم دریافت نکرد!
به جز اینکه فیلم های انقالبی و مردمی همچون »ویالیی ها« و »بیست 
و یک روز بعد« و حتی انیمیشــن های فوق العاده ای مانند »فهرســت 
مقدس« و »رهایی از بهشت« و همچنین مستندهایی مثل »شب نامه« 
و »فروشنده« و »پرزیدنت، آکتور سینما« جایی در میان برگزیدگان این 
جشــن نداشتند، اما سرازیر کردن خیل جوایز اصلی به سوی فیلمی که 
به طور علنی از ســوی محافل حامی تروریســت ها تولید شده و تحریم 
فیلم دیگری که آشــکارا یکی از سیاهکارترین گروهک های تروریستی 
تاریخ معاصر را به چالش کشیده، چه معنا و مفهومی به جز اشتراک نظر 
جشن خانه سینما با گروه ها و جریان های تروریستی بین المللی می تواند 

داشته باشد؟
یک نویسنده:

شرم کردم کتابم  را نشر چشمه 
چاپ کرده!

یک نویســنده در واکنش به یکی از آثار منتشر شده توسط نشر چشمه، 
از اینکه قبال یکی از کتاب هایش توســط این انتشــارات منتشــر شده، ابراز 

شرمندگی کرد.
علی چنگیزی در صفحه شخصی خود نوشت: »کتاب]...[ را که خواندم، 
شرم کردم کتابم را نشر چشمه چاپ کرده است. روراست بگویم این جور 
کتاب منتشــر کردن ادبیات ایران را نابود کرده است. فکری برای کیفیت 
کتاب هایتان بکنید. مضمون مهوع پیوند مدفوع را هر جا ببری مردودش 
می کنند، جز اینجا؟ کی قرار اســت قبول بفرمایید خطا کرده اید و راه را 
 اشــتباه رفته اید؟ شاید این انتقاد، گران آید اما باید می گفتمش. بنشینید 
بررســی کنید چطور این همه کتاب بد، بی کیفیت ناهنجار و فاقد ادبیت 
چاپ کرده اید... ادبیات ملک شــخصی کسی نیست که توش مدفوع کند. 
نمی خواهم از لفظ بدی اســتفاده کنم که در ]نشر[ چشمه... )خرابکاری( 
کرده اند؛ اما به آب شــور زده اند. فکر نکنم دیگر با این نشر با این وضع و 
آثــارش کار کنم، ناامید و عصبانی ام از کیفیت آثارش و بدتر از آن توجیه 
آن توســط کارمندانش.نشر در قدم اول از نویسندگان و آثاری که منتشر 
می کند هویت می گیرد، طبیعی است بخشی از این هویت بر آثار منتشر 
کرده هم تحمیل می شــود. نسبت چشــمه با ادبیات، ضعیف و ضعیف تر 
می شــود.حتما چاپ این آثار دالیلی دارد، اما هر چه هســت مدیران این 
نشر باید دالیلش را جست و جو کنند. عزیزترین و رفیق ترین کس با شما، 
ادبیات اســت، قرار نیست  اشــتباهات احتمالی در تایید این همه کتاب 

بی کیفیت را ندیده بگیرید.«
گفتنی اســت، نشر چشمه چند سال قبل نیز به خاطر انتشار کتاب های 
ضددینی و از جمله اقدام برای نشر کتابی علیه امام حسین)ع( و آثاری در جهت 
ترویج فساد و فحشا، لغو مجوز شده بود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، باز 

هم این انتشارات مجوز گرفت و کار خود را ادامه داد.
سوگواره نمایشی »رکعت به رکعت عاشقی« 

به استقبال محرم رفت
مدیرعامل گروه هنرهای نمایشی بنیاد فرهنگی روایت فتح گفت: سوگواره 
نمایشی »رکعت به رکعت عاشقی« با هدف انتقال ارزش ها و مفاهیم دینی و 
مذهبی در قالب اثر هنری با شــیوه ای بدیع و به صورت تلفیقی، دهه نخست 

محرم سال جاری پذیرای عموم مخاطبان و عالقمندان خواهد بود.
امیر نصیربیگی با اعالم این مطلب افزود: به مناســبت ایام سوگواری 
و عزاداری حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( و با هدف تلفیق روح حماسی 
ایــن رخداد عظیم تاریخی با هنر ارزشــمند و فاخر تعزیه و پرده خوانی، 
این برنامه با حضور هنرمندان برجسته نمایش های آئینی سنتی از جمله 
ســیاوش طهمورث و سید عظیم موسوی و جمعی از فعاالن عرصه تعزیه 

کشور برگزار خواهد شد.
وی در ادامه گفت: یکی از اهداف مهم گروه هنرهای نمایشی بنیاد فرهنگی 
روایت فتح، حمایت از هنرهای آیینی و مذهبی اســت که بر پایه اعتقادات و 
باورهای دینی مردم و جامعه بنا گردیده است و قصد داریم تا ان شاء اهلل این 

روند را از لحاظ کمی و کیفی توسعه داده و ارتقاء بخشیم.
مدیرعامل گروه هنرهای نمایشــی بنیــاد فرهنگی روایت فتح افزود: این 
ســوگواره نمونه ای از ادای دین هنرمندان و قشر فرهیخته هنرهای نمایشی 
کشــور به واقعه عاشوراست که امیدواریم با همیاری و همکاری دستگاه های 
ذیربط و مسئوالن و متولیان امر از اینگونه آثار که ریشه در باورها و ارزش های 
جامعه دارد حمایت بیشتر و بهتری به عمل آید تا در طول سال شاهد برپایی 

بیشتر این گونه مجالس باشیم.
وی در ادامه افزود: انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس از این پس با نام 
گروه هنرهای نمایشی بنیاد فرهنگی روایت فتح فعالیت خود را در عرصه 
تولیدات و مشــارکت ها، مجامع و جشنواره ها و انتشارات ادامه خواهد داد 
و همچون گذشــته در حوزه هنرهای نمایشی کشورحضوری موثر و فعال 

خواهد داشت.
گفتنی اســت سوگواره نمایشی رکعت به رکعت عاشقی از غروب جمعه 
31 شهریور مصادف با شب اول محرم الحرام لغایت یکشنبه 10 مهر مصادف 
با شــام غریبان حضرت سیدالشــهداء )ع( بعد از اذان مغرب به همت گروه 
هنرهای نمایشی روایت فتح در محل بنیاد فرهنگی روایت فتح واقع در میدان 
فردوسی ابتدای خیابان شهید سپهبد قرنی روبروی پمپ بنزین به مدت 10 

شب برگزار خواهد شد.


