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دل مصر و یمن خون شد...
سرم را می زنم از بی کسی گاهی به درگاهی

نه با خــود زادراهی بردم از دنیا، نه همراهی
اگر زاِد رهی دارم همین اندوه و فریاد اســت

»نه بر مژگان من   اشکی نه بر لب های من آهی«
غروبــی را تداعی می کنم با شــوق دیدارش

تماشــا می کنم عطر تنش را هر سحرگاهی
دلم یــک بار بویش را زیارت کرد،  این یعنی

نمی خواهــد گدایی را براند از درش شــاهی
نمی خواهم کــه برگردد ورق ، ابلیس برگردد

دعای دست می گویی، چرا چیزی نمی خواهی؟
از  این سرگشتگی سمت تو پارو می زنم موال!

از  این گم بودگی سوی تو پیدا می کنم راهی
به طبع طوطیان هنــد عادت کرده ام ، هندو

همه شــب رام رامی گفــت و من اهلل اللهی
اگر عصری ست یا صبحی تو آن عصری تو آن صبحی

اگر مهری ست یا ماهی تو آن مهری تو آن ماهی
دل مصــر و یمن خون شــد ز مکر نابرادرها

یقین دارم که تو آن یوســف افتاده در چاهی 
علیرضا قزوه

گمنام تر 
می بــرم  ایــن روزهــا نــام تــو را آرام تــر

تــا بمانــم در شــمار عاشــقان، گمنام تر
نیستی ، فرصت برای درددل کردن کم است

عام تــر دردهایــی  بــرای  باشــد  درددل 
درد اول دوری از آیینــه و آیینگــی اســت

درد دوم درد دل هایــی از  ایــن هــم خام تر
کاش گاهی هم به ما سر می زدی هر چند نیست

در میــان خســتگان از قلــب مــا ناکام تر
خشک شد لب های ما با چند ندبه می رسی؟

جان موال، ساقی از دست تو شد  این جام تر؟!
زیر لب ذکر تو را هر روز و هر شــب گفته ام

آرام تــر! آرام تــر،  گفتــه ای:  آرام تــر، 
کاســة شــعر مرا از دست عشــق انداختی

تّکــه ای را  تر کــن از سرچشــمه  الهام، تر!
می رسی و انتخابی ســخت خواهی کرد، آه

بی گمــان از عاشــقانی بهتــر و خوش نام تر
ســهم ما... شــوق حضور و آبــروی انتظار

ســهم عاشــق های از گمنام هــم گمنام تر!
نغمه مستشار نظامی

ظهر ظهور
چــون تشــنه بــه آب نــاب دل می بندم

می بنــدم دل  ماهتــاب  خنــده  بــر 
ظهــور ظهــر  تــا  تمــام  روشــنی  ای 

چــون صبــح بــه آفتــاب دل می بنــدم
سلمان هراتی

دفتر دلتنگی 
دیگــر به خلوت های من یــک نم نمی باری

در دفتــر دلتنگــی ام شــعری نمــی کاری
لحن ســکوتت در دلم هر روز یک جور است

قهری؟ نه؟ دلگیری؟ نه؟ آقا! دوستم داری؟
من-بی تعــارف- هســتی ام را از شــما دارم

آقا خالصــه مطلبــی؛ فرمایشــی؛ کاری...
من خوانده ام دربارتان یک خیمه ساَده ســت

جایــی در آن دارنــد شــاعرهای درباری؟
***

اما مــن و  این رتبــه و  این منزلــت، هرگز
اما تو و  این بخشــش و  ایــن مرحمت، آری

توفیــق دادی یک غزل هم صحبتت باشــم
از بس که گل هستی و رو دادی به هر خاری
حسن بیاتانی

فردای ظهور
ای شــب زدگان بــه مــرگ عــادت نکنید

نکنیــد مالمــت  را  ظهــور  فــردای 
می آیــد برهــا  ا پشــت  ز  روز  یــک 

نکنیــد غیبــت  آفتــاب  ســر  پشــت 
مهدی صفی یاری

نه تنها من، که دنیا هم 
نَمی از چشم های توست چشمه ، رود ، دریا هم

کمی از رِدّ پای توست جنگل ، کوه ، صحرا هم
تــو از تورات و انجیل و زبــور از نور لبریزی

تو قرآنی ، زمین محو شکوهت، آسمان ها هم
جهان نیلی است طوفانی ، جهان دل مرده ظلمانی

تویی تو نوح موسی هم ، تویی تو خضر عیسی هم
نوایت نغمه داوود ، ُحســنت ســوره یوسف

مرا ذوق شنیدن می کشــد شوق تماشا هم
تو آن ماهی که در پایت تالطم می کند دریا

من آن دریای ســرگردان دور افتاده از ماهم
اســیر روی مــاه تــو ، هواخــواه نــگاه تو

نشســته بین راه تو ، نه تنها من که دنیا هم
تمــام روز هــا بی تــو شــده روز مبــادا ، نه

که می گرید به حــال و روز ما روز مبادا هم
همــه  امروزها مثل غروب جمعــه دلگیرند

که بی تو تیره و تلخ است چون دیروز ، فردا هم
جهانی را که پــژواک صدایت را نمی خواهد

نمی خواهم نمی خواهم نمی خواهم نمی خواهم
سّید محّمدجواد شرافت

اخبار ادبی و هنری

شبکه های مجازی 
در رأس قاچاق مواد مخدر

»دارک نــت« )Dark net( که به بخش مخفــی اینترنت معروف بوده و 
کاربران می توانند به صورت ناشناس وارد آن شوند، امروز مهم ترین منبع فروش 

مواد مخدر در اروپاست.
بــه گزارش خبرنگار کیهان، دفتر بروکســل »یورونیــوز« ضمن اعالم این 
خبر، می افزاید که حدود نیمی از ســود 80 میلیون یورویی فروش انواع و اقسام 
مــواد مخدر در اروپا از طریق اینترنــت و همین »دارک نت«ها صورت پذیرفته 
و فروشــندگان مواد مخدر از این طریق سود سرشاری به جیب می زنند. همین 
گزارش حکایت از آن دارد که در ســال های 2011 تا 2015 کشورهای آلمان، 
هلند و بریتانیا در صدر کشورهای اروپایی بوده اند که فروش مواد مخدر در آنها 
از طریق اینترنت صورت پذیرفته است. گزارش یاد شده اضافه می کند که طریقه 
سهل و آسان فروش مواد مخدر به وسیله اینترنت و از طریق کاهش خطرات آن 
برای سوداگران مرگ به دلیل دشواری کشف هویت آنها، باعث شده که بسیاری 
از معامالت کالن و بزرگ مواد مخدر از خیابان ها و کوچه های شهرها جمع شده 

و به شبکه های مجازی اینترنت منتقل شود. 
به این ترتیب پس از قاچاق انســان و سوء استفاده و فریب آدم ها و تعرضات 
جنسی و انواع و اقسام بزه ها و جرم های باورنکردنی، یکی دیگر از کاربردهای ضد 
انسانی شــبکه های مجازی به نام قاچاق مواد مخدر ثبت شد تا باز هم کاربران 
این شــبکه ها، برای استفاده از آنها، احتیاط و عقل بیشتری به کار بسته تا جان 
و مال خود و خانواده شان کمتر در معرض خطرهای پیش بینی نشده قرار گیرد.

مسابقه »پایان یک داعش«
 اعتراض هنری به آل سعود، ترامپ و نتانیاهو

نگاه هنرمندان داخلی و خارجی به داعش، بن ســلمان، ترامپ و نتانیاهو در 
جشنواره کاریکاتور و پوستر »پایان یک داعش« ثبت خواهد شد.

مســعود نجابتی مدیر گروه هنرهای تجسمی بنیاد روایت فتح در نشستی 
خبری گفت: این مسابقه ابتدا »پایان تروریسم« نام داشت که با توجه به سقوط 
داعــش نام آن به »پایان یک داعش« تغییر کرد. وی افزود: برای نخســتین بار 
است که در عرصه گرافیک حس کردیم جای پوسترهایی با موضوع طنز در این 
حوزه خالی اســت و به این بهانه خواســتیم دوستان طراح به این بخش مغفول 
توجه داشته باشند. مسعود شجاعی طباطبایی، دبیر مسابقه »پایان یک داعش« 
نیز اظهار کرد: این مسابقه در دو بخش »کارتون و کاریکاتور« و »پوستر« برگزار 
می شــود. »حلب آزاد شد« و »موصل آزاد شــد« در بخش کارتون و کاریکاتور 
قرار دارد. در بخش کاریکاتور چهره شخص »دونالد ترامپ« و دخالت های دولت 
آمریکا در مشکالت منطقه مورد نظر ما است. همچنین با توجه به اینکه داعش 
حتی یک تیر هم به سمت اسرائیل شلیک نکرد و برخی مجروحان این گروهک 
تروریستی در اســرائیل تیمار شدند، نتانیاهو نیز یکی از موضوعات این مسابقه 
است. از طرفی حاال که آشکار شده در سیاست های آل سعود نقش ملک  سلمان، 
یک نقش ظاهری است و در پشت پرده محمد بن سلمان ولیعهد رژیم آل سعود 
قرار دارد الزم بود هنرمندان داخلی و خارجی او را گوشــمالی بدهند که او نیز 
موضوع این مسابقه شد. آنگ ســان سوچی از عوامل نسل کشی در میانمار نیز 
موضوع دیگر است. شــجاعی طباطبایی درباره زمان و چگونگی شرکت در این 
مسابقه نیز بیان کرد: هر هنرمندی می تواند حداکثر سه اثر به دبیرخانه مسابقه 
ارســال کند. آخرین مهلت ارســال آثار 15 دی  سال جاری است که هنرمندان 

می توانند اثر خود را به نشانی resistart@info.ir بفرستند. 
دبیر مســابقه پایان یک داعش همچنین در پاســخ به انتقادی درباره تأثیر 
منفی پرداختن به ولیعهد رژیم آل ســعود در روابط دیپلماتیک هم تصریح کرد: 
ما باکی نداریم که پشــت پرده رژیم آل ســعود را افشا کنیم و با دولت متخاصم 
و هتــاک مقابله کرده و جواب آنها را در قالب هنــر بدهیم.  وی گفت: معموالً 
در مســابقات با موضوع داعش، از کشــورهای مختلف اروپایی، آسیای شرقی و 
آمریکای التین شرکت کننده داریم و این موضوع مختص به کشورهای مسلمان 
نیســت. حتی از آمریکا شرکت کننده داشتیم و وقتی برای مسابقه »ترامپیسم« 

شرکت کردند، از طرف دولت آمریکا با مشکالت عدیده مواجه شدند.
خاطره بازی یا تطهیر حامیان منافقین؟!

یک نمایش که قرار بود با محوریت چند ترانه  محبوب قدیمی به سراغ حس 
نوستالژیک مخاطبانش برود، در عمل به محلی برای عقده گشایی کارگردان این 

نمایش و تطهیر و تبلیغ عناصر حامی منافقین تبدیل شده است.
این نمایش به کارگردانی محمد رحمانیان در پرده های دوم و چهارم به بهانه 
معرفی کارخانه پپسی به عنوان یکی از تفرجگاه های قدیمی تهران،  مدعی آتش 
زدن ســینماها در قبل از انقالب توســط افراد مذهبی است تا چهره ای  خشن و 
غیرمنطقی از این  افراد، ترسیم کند. این نمایش حتی در پرده چهارم هم به نوعی 
به تطهیر غالمحسین ساعدی از نویسندگان حامی منافقین پرداخته است. یکی 
دیگــر از اتفاقات این نمایش، بازخوانی ترانه  متعلق به »مرضیه« خواننده حامی 
منافقین است. ترانه ای که به عنوان یکی از میان پرده های نمایش اجرا می شود و 
اساسا مشخص نیست که در میان انبوهی از ترانه های قدیمی و نوستالژیک چرا 
رحمانیان باید درست بر ترانه ای از »مرضیه« که سال ها همکار سازمان منافقین 
بوده، دســت بگذارد؟! رحمانیان در کارهای گذشته خود نیز تصاویری خشن و 
غیرمنطقی از مردم انقالبی ســال 57 ترسیم کرده بود که نشان دهنده یک خط 
فکری و عملی ثابت در کارهای اوست. او پیش تر نمایشنامه ای موهن در توصیف 

حماسه کربال نوشته بود که توسط وزارت ارشاد توقیف شد.
بزرگداشت عکاس حلبچه برگزار می شود

از چهار دهه فعالیت یک عکاس دفاع مقدس تجلیل به عمل می آید.
ساسان موید از جمله عکاسان دوران دفاع مقدس است که بیشتر به خاطر 

ثبت جنایات رژیم بعث صدام در حلبچه شناخته می شود.
مراسم بزرگداشت این عکاس به مناسبت آغاز هفته وحدت فردا جمعه 10 

آذر ساعت 17 در فرهنگسرای سرو برگزار خواهد شد. 
رسوایی قاچاق جنسی در جشنواره کن

سیاه روزی های هاروی وینشــتاین تهیه کننده سرشناس آمریکایی کماکان 
ادامه دارد و حاال به نظر می رســد کار به حضورش در جشنواره کن هم رسیده 
است.به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، کادین نوبل بازیگر بریتانیایی ادعا کرده 
که در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم کن در سال 2014 هاروی وینشتاین در 
ازای مسائل غیراخالقی به او پیشنهاد همکاری ارزشمندی با کمپانی وینشتاین 
داده اســت. نکته عجیب اینکه وکیل نوبل ادعا می کند که کمپانی وینشــتاین 
آگاهانه در این موضوع دخالت می کرده و زنان مختلفی از سراسر جهان را تحت 
عنوان FOH به کار می گرفته است. FOH یک کد سه حرفی است که مخفف 
Friend of Harvey یا »دوست هاروی« است و روی پرونده زنانی زده می شد 
که هاروی وینشــتاین درصدد سوءاستفاده از آنها بر آمده و پیشنهاد بازیگری و 
شهرت به آنها می داده. این موضوع می تواند یک پرونده قاچاق جنسی گسترده 
در سراســر اروپا و آمریکا را علیه هاروی وینشتاین و کمپانی اش به راه بیندازد. 
پرونده ای که در بستر جشنواره کن به وقوع پیوسته و بار دیگر عالوه بر سینمای 
غرب، اعتبار جشــنواره های غربی را هم زیر سؤال برده و پشت پرده کثیف این 

جشن های شیک را برمال کرده است.
همکاری بازیگر ایرانی در یک فیلم ضدایرانی

فهرست 2۶ انیمیشن ارسالی برای شرکت در بخش بهترین انیمیشن بلند 
جوایز سینمایی اسکار در سال 2018 اعالم شد که در بین اسامی، یک انیمیشن 
درباره ایران هم دیده می شــود: »اســب های پنجره ای« به کارگردانی آن ماری 
فلمینگ، فیلمســاز 55 ساله کانادایی که پیمان معادی، بازیگر ایرانی نیز در آن 
همکاری کرده اســت. انیمیشنی که مثل سایر آثار ضدایرانی غرب، تصویری به 
شدت سیاه از کشور ایران نمایش می دهد. به گزارش سینماپرس، در »اسب های 
پنجــره ای« به خصوص چهره ای جنگ طلب و خشــن از امام خمینی)ره( برای 
مخاطب اصلی که نوجوانان ایرانی خارج از کشور هستند به تصویر کشیده شده 
است. اما نکته قابل توجه همکاری چند ایرانی برای ساخت فیلم یک کارگردان 
کانادایی است. شهره آغداشلو و نوید نگهبان دو صداپیشه اصلی این فیلم هستند 
که در ساخت این فیلم شرکت کردند. اما در بین عوامل این فیلم، نام یک بازیگر 
فعال در ایران هم خودنمایی می کند. پیمان معادی در »اســب های پنجره ای« 
صداپیشــه یکی از نقش های ایرانی اســت. معادی که متولد آمریکاست و بعد 
از موفقیت فیلم جدایی در جشــنواره ها و اکران هــای بین المللی، فعالیت های 
گســترده ای در آثار ســینمایی خارج از مرزهای ایران داشته، در این فیلم هم 
نقشــی کوتاه و نه چندان قابل توجه ایفا کرده.گفتنی است شهره آغداشلو، یک 
بهائی است که قبال هم در آثار ضدایرانی ظاهر شده است. پسر وی نیز- هوشنگ 
توزیع- یک بهائی فعال در عرصه تئاتر اســت. آغداشــلو پیش از این همسو با 

تبلیغات اسالم هراسی در غرب گفته بود: »همه تروریست ها مسلمان هستند.«

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
پنج شنبه ۹ آذر ۱3۹۶ 

۱۱ ربیع االول ۱43۹ - شماره ۲۱۷۸۱

پیکر پاک شــهید دفاع مقدس پس از 34 ســال بر روی دوش هزاران 
نیشابوری تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از نیشابور، صبح دیروز پیکر حسین رفیعی راد شهید 
دفاع مقدس با حضور اقشــار مردم و مسئوالن از محل مسجد حضرت صاحب الزمان 

)عج( در خیابان امام خمینی)ره( به سمت مسجد جامع این شهر تشییع شد.
امام جمعه نیشابور حجت االسالم سیدقاســم یعقوبی نماز را بر پیکر این شهید 

اقامه کرد.
پیکر پاک شهید برای تدفین به گلزار شهیدان بهشت فضل نیشابور انتقال یافت. 
وی در سن 21 سالگی در سال ۶2 در عملیات خیبر در جزایر مجنون به درجه رفیع 

شهادت نائل شد.

پیکر شهید دفاع مقدس در نیشابور تشییع شد

دبیرکل مجمع جهانی تقریب از برگزاری ســی و 
با حضور  بین المللی وحدت اسالمی  یکمین کنفرانس 
بیش از ۵۰۰ شــخصیت برجسته از ۹3 کشور خبر داد 
و گفت: این کنفرانس ۱4 آذر با سخنرانی رئیس جمهور 
در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی آغاز به کار 

می کند.
آیت اهلل محســن اراکی در نشست خبری سی و یکمین 
کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی گفت: شکســت دولت 
خودخوانــده داعش مرحله جدیــدی از وحدت گرایی جهان 

اسالم است.
وی خاطرنشان کرد: بزرگترین هدف دشمنان اسالم و در 
رأس آن آمریکا و صهیونیست ایجاد تفرقه و توطئه در جهان 
اسالم اســت که مظلومان و مســتضعفان از استقالل طلبی، 

عدالت خواهی و صلح طلبی دست بردارند.
آیــت اهلل اراکی با بیان اینکه امت واحده اســالمی وعده 
حتمی الهی اســت، گفت: امروز رهبر معظم انقالب پرچمدار 

وحدت و صلح امت اسالمی است.
دبیــر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی اظهار 
داشت: برگزاری اردوهای فرهنگی و آموزشی در داخل کشور، 
برگزاری 20 کنفرانس بین المللی با همکاری شــخصیت های 
تقریبی در سراســر دنیــا، برگزاری کنفرانــس اتحاد علمای 
مقاومت در بیروت با حضور 1500 نفر از شخصیت های موثر 

از جمله فعالیت های مجمع تقریب مذاهب است.
به گــزارش رســا، وی تصریح کــرد: تقویــت و ترویج 
جنبش هــای وحدت گرا در جهان اســالم، مســلمانان را به 
پیــروزی نزدیک کرده و تعداد زیادی از ملت های مســلمان 
مســیر خوبی را طی کردند، دانشگاه مذاهب اسالمی هم در 

این زمینه فعالیت های خوبی داشته است.
آیــت اهلل اراکــی گفت: امروز در سراســر جهان شــاهد 
پیشرفت و پیروزی تقریب و همگرایی مسلمانان هستیم، امید 

که کنفرانس تقریب امســال این همگرایی را بیش از گذشته 
کلید بزند.

دبیر کل مجمــع جهانی تقریب مذاهب اســالمی بیان 
داشــت: مراســم افتتاحیــه کنفرانس وحدت اســالمی روز 
سه شنبه 14 آذر با حضور مهمانانی از ۹۳ کشور و با سخنرانی 
رئیس جمهور در ســالن اجالس سران کشــورهای اسالمی 
برگزار می شــود، در دومین روز کنفرانس مهمانان به مالقات 
رهبر معظم انقالب مشــرف خواهند شد، همچنین اختتامیه 

کنفرانس نیز روز پنجشنبه 1۶ آذر خواهد بود.
وی درباره مدعوین کنفرانس، گفت: 220 مهمان خارجی 
و ۳00 شخصیت برجســته داخلی مهمان کنفرانس خواهند 
بود، امســال موج درخواست شرکت در کنفرانس بسیار زیاد 

بود اما امکانات محدودی داریم.
آیــت اهلل اراکی با بیان اینکه شــعار کنفرانس »وحدت و 
الزامات تمدن نوین اسالمی« است، افزود: در این کنفرانس ۹ 
کمیسیون برگزار خواهد شد که 5 کمیسیون آن اصلی است.

دبیر کل مجمــع جهانی تقریب مذاهب اســالمی بیان 
داشت: با انقالب اسالمی ما شاهد موج اسالم گرایی در سراسر 
جهان بودیم به همین دلیل دشــمن به فرهنگ و آرمان های 
ما هجوم آورد که اوج آن در جریان داعش شــکل گرفت اما 
با شکســت داعش فرصت دیگری بــرای نهادهای فرهنگی 
 ما فراهم شــده که تمدن نوین اســالمی را به جهان عرضه 

کنند.
وی تصریح کرد: امت اسالم مجموعه ای بر مبنای عدالت 
و خدمت بر بشــریت اســت، اصوال انبیا و پیامبر اسالم)ص( 
پرچمــدار وحدت و دعــوت مردم جهان به ســمت فضیلت 
هستند، بنابراین ما باید پیام رسان صلح، وحدت و همگرایی 
برای نجات مظلومان و ســتمدیدگان از ظلم و ســتم باشیم. 
مقاومت در منطقه مخالف آمریکا و صهیونیست است چراکه 

هویت آنها در هر جای جهان براساس جنگ افروزی است.

آیت اهلل اراکی خبر داد

برگزاری سی و یکمین كنفرانس بین المللی وحدت اسالمی
 با حضور شخصیت های برجسته از ۹۳ كشور

با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش از ۹ دستاورد 
جدید ســازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی 

دریایی ارتش رونمایی شد.
با حضور امیر محمدحسین دادرس جانشین فرمانده کل 
ارتش و امیرحسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش از ۹ 
دســتاورد جدید سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی 

دریایی ارتش رونمایی شد.
به گزارش تسنیم، پروژه های ارائه شده در این نمایشگاه 

عبارتند از:
1: پروژه مرصاد: طراحی و ساخت سامانه جامع آزمایشگر 
اژدرهای سبک ضدزیرسطحی. این سامانه قابلیت آزمایش و 
بررســی صحت عملکرد کلیه اجزای الکترونیکی و الکتریکی 

اژدر را ایجاد نموده است.
2: اتوپایلوت دیجیتال: طراحی و ســاخت هدایت کننده 
خودکار دیجیتال براســاس دانش روز. شــایان ذکر اســت 
اتوپایلوت مهم ترین بخش سیســتم هدایت، کنترل و ناوبری 
اژدر بوده که از لحظه پرتاب از یگان حامل تا برخورد و انهدام 

هدف وظیفه هدایت و کنترل اژدر را به عهده دارد.
۳: سوخت بومی موتور احتراقی اژدرها: طراحی 
و ســوخت اتوفیل که این سوخت به عنوان منبع تولید انرژی 
در اژدرهای احتراقی مورد استفاده قرار می گیرد، این سوخت 
بدون نیاز به اکســیژن توانایی ایجاد احتراق و رانش اژدر زیر 

آب را فراهم می نماید.

4: پروژه دماونــد: طراحی یک فرونــد قایق بدون 
سرنشین با قابلیت کنترل از راه دور و مجهز و انواع تجهیزات 
ضدجنگ های الکترونیکی و صوتی زیرآبی که در هنگام رزم با 
به آب انداخته شدن و جدا شدن از یگان حامل خود و حرکت 
به ســمت خطوط از پیش تعیین شده باعث اختالل در تمامی 
سیستم های راهداری، هدایت تیر، سونار و انحراف اژدر شده 
که این مهم باعث مصونیت بخشــی یگان حامل از تهدیدات 

ذکرشده می گردد.
5: ناو آموزشــی خلیج فارس: طراحی مفهومی و 
مهندسی بزرگترین ناو آموزشی غرب آسیا به طول 1۳5 متر 
و عرض 1۶ متر که با برخورداری از انواع ســامانه های رانش، 
هدایت و ناوبری، رادارهای پیشرفته و سالح به روز نداجا عالوه 
بر امکان دفاع از خود در شرایط نبرد به گونه ای طراحی شده 
اســت که در حین مأموریت آموزشــی خود توانایی آموزشی 

2۳0 نفر دانش آموز و دانشــجوی دانشکده های علوم دریایی 
نظامی و غیرنظامی را به طور همزمان دارا می باشد.

6: پوشش هایی نانویی: اســتفاده از فناوری نانو و 
ساخت پوشش های نانوســاختار جهت پوشش دهی مناسب 
انواع ســازه، تجهیزات، مخازن و بدنه شــناورهای سطحی، 
زیرســطحی و پروازی نیروی دریایی راهبــردی ارتش که با 
توجه به آزمایشــهای به عمل آمده و محاسبه میزان مقاومت 
آن در برابــر خوردگی ناشــی از عوامل نامطلوب محیطی در 
مجاورت رطوبت، آب شور دریا، و مایعات خورنده، عمر مفید 
موارد آزمایش شــده دو تا سه برابر افزایش یافته که این مهم 
موجب کاهــش قابل توجه هزینه های تعمیــر و نگهداری و 

افزایش طول عمر مفید آنها خواهد شد.
رعد  ســامانه موشک  آزمایشگر موشک رعد:   :7
دریاپایه توانمندی انهدام کلیه هدف های ســطحی و پروازی 

دشمن را دارا می باشد.
8: پــروژه نقش: شبیه ســاز بازی جنــگ به منظور 
افزایش مهارت کارکنان یگان های شناور رزمی و اجرای انواع 
ســناریوهای تاکتیکی در حین نبرد طراحی و ســاخته شده 

است.
۹: خــودروی مکــران۹2۱: خــودروی تاکتیکی 
مکــران۹21 توســط فرماندهی ترابــری و فرماندهی آماد و 
پشــتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران ساخته شده است.

۹ دستاورد جدید نیروی دریایی ارتش رونمایی شد

سرویس ادب و هنر-
هشــتاد سال پیش غروب دهم آذر نزدیک افطار، شهر 
کاشــمر را غم و اندوهی ســنگین فرا گرفته بود؛ این شهر 
کهن، نگران بود که خاکش لیاقت جســد پاک فرزندی از 
نسل امام حسن مجتبی)ع( را نداشته باشد. زیرا باید بزرگ 
مردی را در خود جای می داد که همچون اجدادش آزادانه 
زیســته بود و امروز به جرم شجاعت و شهامت و مبارزه با 
ظلم و جور به دیدار یار می شــتافت. آیا این بار سنگین را 

می توانست تحمل کند. 
ولــی امروز کاشــمر به خود می بالد و احســاس غرور 
می کند زیرا به لطف آن ســید شــهیدی که دژخیمان در 
نیمه های شب و در دل ظلمت و تاریکی به خاک سپردند تا 
برای همیشه فراموش شود. این شهر برای همیشه بلندآوازه 
شد و شهر آقای شهید نام گرفت و امروز قبر آقای شهید زیر 
سایه امام مهربانی ها و خورشید خراسان نام و آوازه ای یافته 
است و پرچم زیبای امام رضا)ع( بر فراز گنبد آقای شهید به 

کاشمر و مردم دیارش عزت و افتخار بخشیده است.
شــهید آیت اهلل مدرس، احیاگر مبارزه با اســتبداد و 
اســتعمار در دورانی بود که کمتر کسی جرأت فریاد علیه 
ظلم را داشت. او در دوره دوم مجلس از طرف علما به عنوان 
عالم طراز اول به مجلس شــورای ملــی راه یافت. از دوره 
ســوم تا پایان دوره ششم توسط مردم تهران به نمایندگی 
مجلس برگزیده شــد که از این دوره ایستادگی مدرس در 
برابر استبداد رضا خان و استعمار انگلیس جدی تر شد که 
در نهایــت به ترور وی انجامیــد. در دوره هفتم با دخالت 
رضاخان آرای شهید مدرس خوانده نشد. طوری که رأی او 

به بهانه هشتادمین سالگرد شهادت آیت اهلل مدرس

نماینده ملت در اوج استعمار و اختناق 
گفتــه، من پــول می گیرم منتهی بــه این صورت 
نه، اّوالً، باید طال باشــد آن هم بارشــتر و در 
میان روز روشــن و بعد از نماز در مدرسه  
سپهساالر با شتر بیاورند در این صورت 

می گیرم و هیچ اشکالی ندارد.
وقتی پاســخ را ترجمــه می کند، 
یا سفیر می گوید: مدّرس  نماینده 
می خواهد آبرو و حیثیت سیاســی 

ما را در تمام دنیا ببرد.
در نتیجه بلند می شوند و می روند.

این گونــه رفتارها در آن زمانه تنها 
از انســانی بــر می آمد کــه جان بر 
کــف گرفته و دل از دنیا بریده اســت. 
همچنانکه مدرس بــه خاطر اینکه حاضر 
نشــد برخالف بســیاری از شبه روشنفکران و 
مدعیان آزادی خواهی به خواســته انگلیس تن دهد، 
در سال 1۳07 شبانه به خواف تبعید و مدت ۹ سال در داخل 
قلعه ای زندانی شــد. سرانجام در مهر سال 1۳1۶ شمسی به 

کاشمر انتقال یافت و دهم آذر همان سال به شهادت رسید.
به همین دالیل اســت که رهبر معظم انقالب اســالمی 
حضرت امام خامنه ای درباره او فرموده اند: »مدّرس خصوصیت 
عمده اش این بــود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و 

فریب گری در او اثر نمی کرد. همان وقتی که علی الّظاهر فضا 
را بر ضّد او آن چنان متشــّنج کرده بودند که علیه اش شعار 
می دادند، او ایســتاد و حرف خودش را زد. این خصوصیت 

یک نماینده  خوب در مجلس است.«
مرحوم نادر ابراهیمی در رمان »سه دیدار با مردی که 
فراسوی باور ما می آمد« دیدار حضرت امام خمینی)ره( در 
دوران جوانی با شهید مدرس را این گونه ترسیم کرده بود: 

»در ابتــدای پاییــزی هنوز گرم، امــا یکپارچه زرد و 
مغموم، آقا روح اهلل به دیدار آقای مدرس رفت. 

-آقا روح اهلل عزیز: احوالتان را از اخوی بزرگتان حاج آقا 
مرتضی پسندیده می پرسم... ببینم! در ما تکیه گاه و امیدی 

نیافتید که رفتید و بازنگشتید؟ 
-خیر آقا! در خودم آن نیرویی را که به کار بیاید نیافتم. 
دلم می خواســت دســت پر به زیارت تان بیایم، اما نشد و 

می بخشید.
- حــاج آقا مرتضی پســندیده خبرم کــرد که وقت 
اجتهادتان رسیده اســت. با این سن کم، خطرناک نیست 

پسرم؟ 
- بیســت و شش ساله ام آقای مدرس! قصد آن داشتم 
که در بیست ســالگی از این مرز بگذرم و دغدغه هایش را 

فرو بگذارم...
آقا روح اهلل...چند ماه بعد، باز دلش دوری از آقا را تاب 
نیاورد و آمد. مدرس، مشــغول دعا بود- پشت به در اتاق؛ 
مشــغول گفت وگو با کســی بود... آقا روح اهلل، آهسته وضو 
گرفت، رفت پشــت سرآقا زانو زد، نشســت و به راز و نیاز 

مشغول شد.«

را »صفر« اعالم کردند که بعد با کنایه جالب مدرس 
همراه شــد که بر فرض که هیچ کس به من 

رأی نداده باشد، همان یک رأی که خودم 
به خویش دادم چه شد؟ 

روایت شــده اســت که یک بار 
نیمه های شــب یک مرد خارجی با 
یک مترجم به منزل مدّرس آمدند. 
شــخص خارجی شروع به صحبت 
کرد و دیگری هم ترجمه می نمود 
و معّرفی کرد که آقا! ایشان نماینده 
دولت انگلیس هســتند. یک چک 

سفید برای شما آورده اند که مبلغ آن 
را هر طور می خواهید بنویسید و به هر 

طریق که می خواهید خرج کنید.
مدّرس گفت: این چک چیست؟

جواب داد: آقا ! چک کاغذی است که می نویسند 
و می برند در بانک، آنجا امضا می کنند و هر مبلغی که در آن 

نوشته از بانک می گیرند.
مدّرس گفت: چرا حاال )نصف شب( آوردی؟

جواب داد: ما شنیده بودیم شــما پول نمی گیرید؛ حاال 
نصف شب چک را آوردیم.

مدّرس اظهار داشــت: نه، هر که به شــما گفته بی خود 

مدیر مسئول کیهان در مشهد مقدس:

آمریکا منتظر یک جریان آلوده داخلی است
 که به جای او غلطی بکند !

مشهد- خبرنگار کیهان:
آمریکا طی ســی و چند سال گذشــته تمامی 
اهرم هایی را که در اختیار داشته است علیه کشورمان 
به کار گرفته و به این نتیجه قطعی رسیده است که هیچ 
غلطی نمی تواند بکند و اکنون چند سالی است که به 
انتظار یک جریان مرموز و غرب گرای داخلی نشسته تا 

شاید آنها بتوانند غلطی بکنند.
حســین شــریعتمداری، مدیــر مســئول کیهــان در 

»نشســت روشــنگری« که در 
مســجدالزهرا)س( مشــهد و به 
مناسبت هفته بســیج برپا شده 
بود، گفت؛ بسیجیان امروز همان 
تنگه داران دیروز احد هستند، با 
این تفــاوت که آنها وقتی عرصه 
جنگ را مغلوبه یافتند، برخالف 
اکید رســول خدا)ص(  سفارش 
تنگــه را رهــا کردنــد و برای 
جمــع آوری غنیمت بــه میدان 
کارزار شــتافتند، غافل از آن که 
خالدبن ولید با سپاهیانش در آن 
ســوی تنگه به کمین ایســتاده 
اســت و هنگامی کــه تنگه را از 
محافظــان خالی دید، از پشــت 
یــورش آورد و جنگی که به نفع 
سپاه اســالم در حال خاتمه بود 
به شکست تبدیل شد. بسیجیان 
امروز امــا، آنچه هرگز در ســر 

نداشته و ندارند، سودای سود و غم بود و نبود است. 
مدیر مسئول کیهان افزود؛ این سخن نمی دانم از کیست؟ 
ولی زیبا و حکیمانه است که »خدا در آسمان، فرشتگان و در 
زمین بســیجیان را دارد« این همان ترجمان کالم امام راحل 
ماســت که بسیج را لشکر مخلص خدا می نامید و به بوسه بر 
دســت و بازوان آنان افتخار می کرد. حزب اهلل لبنان، انصاراهلل 
یمن، حشدالشعبی عراق، فاطمیون افغانستان، زینبیون سوریه 
و... که امروزه عرصه را بر مجموعه آمریکا، اسرائیل و متحدان 
اروپایی و منطقه ای آنان نظیر آل ســعود، امارات و آل خلیفه 

تنگ کرده اند، الگو گرفته از بسیج هستند، 
شمه ای از داستان عشق شورانگیز ماست

این حکایت ها که از فرهاد و شیرین کرده اند

شریعتمداری در ادامه با اشاره به این نکته که نمی خواهیم 
شــعار بدهیم، بلکه بر واقعیاتی که بــرای همگان قابل درک 
اســت تکیه می کنیم، به تشریح شــرایط کنونی پرداخت و 
گفت؛ ما هر چند که این روزها با مشکالتی روبه رو هستیم که 
عمدتاً اقتصادی و ناشی از ناکارآمدی برخی از دست اندرکاران 
است، ولی واقعیات موجود به وضوح نشان می دهد که شرایط 
فقط خطیر است و نه خطرناک. دشمنان بیرونی و دنباله های 
داخلی آنها اصرار دارند شرایط را خطرناک توصیف کنند با این 
منظور که بــذر ناامیدی در دل 
مردم بپاشند و در نهایت، زمینه 
تســلیم در مقابل خواسته های 
دشمن غارتگر و خونریز را فراهم 
آورند. »ســایه جنگ« نمونه ای 
مثال زدنی از همین ترفند است 
که از آن سوی مرزها با القاء این 
توهم که »گزینــه نظامی روی 
میز اســت« مطرح می شد و در 
داخل کشور یک جریان واداده 
و آلــوده، این گــزاره را تقویت 
به خواســته  اگر  کــه  می کرد 
هســته ای  مذاکرات  در  آمریکا 
تن ندهیم، باید در انتظار جنگ 
باشیم! و امروزه نیز همان ترفند 
را درباره توان موشکی کشورمان 

به کار گرفته اند.
مدیر مسئول کیهان گفت: 
کسانی که ادعا می کنند انقالب 
اســالمی در گذر سال ها تضعیف شــده است و نسخه دست 
کشــیدن از انقالبی گری می پیچند باید به این پرسش پاسخ 
بدهند که اگر چنین است پس چرا کینه توزی ها و توطئه های 
دشــمنان همه روزه شتاب بیشــتری می گیرد؟! باید به این 
جریان آلوده داخلی ســخن حکیمانه حضرت امام)ره( را که 
خطاب به آمریکا فرموده بودند، گوشزد کرد که اگر می گوئید 
چیزی نشده و انقالب جایگاهی ندارد، پس چرا اینهمه هیاهو 

می کنید؟!
شــریعتمداری گفت؛ به عنوان مثال مگر نه اینکه همه 
قدرت هــای جهانی و منطقه ای تمامی توان خود را به میدان 
آورده و عربده می کشــیدند که بشار اسد باید برود؟ و فقط ما 
بودیم که می گفتیم باید بماند. آیا امروز که شاهد قلع و قمع 

داعش و حامیان آمریکایی و اروپایی و اسرائیلی و عربی آنها و 
باقی ماندن بشــار اسد در قدرت هستیم، نشانه آن نیست که 

قدرت برتر منطقه و از حریف قدرتمندتریم؟
مدیر مســئول کیهان در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت؛ یکی از ترفندهای دشمن برای به انفعال کشیدن ملت، 
القــاء یأس و ناامیدی در آنان اســت و این ترفند را عمدتاً با 
بهره گیری از شگرد مارپیچ سکوت دنبال می کند. وی ضمن 
تشریح شــگرد مارپیچ ســکوت گفت؛ کاربرد این شگرد آن 

اســت کــه طرفــداران انقالب و 
اســالم انقالبی را در اقلیت نشان 
 بدهــد با این امید کــه آنها را به 
نــا امیــدی کشــانده و از طرح 
منصرف  خــود  انقالبی  مطالبات 
ســازد.حریف برای ایــن منظور 
رســانه های  از  مجموعه عظیمی 
بیرونــی و برخی از رســانه های 
داخلــی به کار گرفته می شــوند. 
باطل السحر  گفت؛  شریعتمداری 
این ترفند از یک ســو، برشمردن 
موفقیت های بزرگ و مثال زدنی 
نظام طی 4 دهه گذشته و از سوی 
دیگرحضور چشــمگیر در صحنه 
است، نباید صبر کنید تا 22 بهمن 
و ۹ دی و روز قدس و راهپیمایی 
اربعین و ایام عزای سیدالشــهداء 
علیه السالم و امثال آن پیش بیاید 
تا شمار انبوه خود را در کنار شمار 

اندک غربگرایان و فالن جریان آلوده به نمایش بگذارید.
باید پرچم خود را همیشه و در همه حال برافراشته نگاه 
دارید و دیــدگاه انقالبی خود را با صــدای بلند فریاد بزنید. 
می گوینــد صلوات بلند، نفاق را از بین می برد، شــاید به این 
علت که وقتی بلند صلوات می فرســتید، تابلوی هویت خود 
را باال برده اید و عرصه را بر نفاق تنگ کرده اید. شریعتمداری 
ادامه داد؛ آمریکا طی سی و چند سال گذشته همه اهرم های 
خود را علیه جمهوری اســالمی ایران بــه کار گرفته و به این 
نتیجه قطعی رسیده اســت که هیچ غلطی نمی تواند بکند و 
اکنون چند سالی اســت که با حمایت های آشکار و پنهان از 
یک جریان مرموز و غربگرای داخلی به انتظار نشسته که شاید 

آنها بتوانند غلطی بکنند.

شناخت این جریان دشوار نیست، این جریان در مقایسه 
مواضع آن با خط اصلی انقالب و نقشه راه نظام به آسانی قابل 
شناسایی است. این جریان آمریکا را بزک می کند، سازش را 
به جای مقاومت تبلیغ می کند، تسلیم در مقابل خواسته های 
دشمن را تنش زدایی و تعامل می نامد، از صلح سخن می گوید 
و آدرس تســلیم می دهد، مشــکالت اصلی مــردم را نادیده 

می گیرد و به جای آن، حاشیه ها را به میدان می آورد.
شریعتمداری گفت؛ به عنوان نمونه، امشب )سه شنبه شب( 
قرار اســت آقای رئیس جمهور 
گزارش 100 روزه خود را ارائه 
کند ولی شــما به روزنامه های 
مدعــی اصالحــات و حامــی 
دولت نگاه کنید، به جای اینکه 
نیاز مردم را  پرسش های مورد 
مطرح کرده و درباره مســائلی 
نظیر بیــکاری، رکود، تعطیلی 
حقوق هــای  تولیــد،  مراکــز 
نجومی، خسارت محض برجام 
و امثــال آن توضیح بخواهند، 
تمامــی صفحــات اول خــود 
به خــودداری  اعتــراض  با  را 
قهرمان عزیز کشــورمان آقای 
علیرضــا کریمــی از کشــتی 
اسرائیلی  کشتی گیر  با  گرفتن 
پر کــرده و اقــدام مثال زدنی 
و تحســین برانگیز این پهلوان 
واقعی را به چالش کشــیده اند. 
و اصاًل به روی نامبارک خود نمی آورند که رژیم صهیونیستی 
قاتل دهها هزار زن و مرد و کودک فلســطینی است و همین 
دیروز، موشــه یعلون وزیرجنگ ســابق اســرائیل با وقاحت 
اعالم کــرد افتخار می کنم که هیچکس بــه اندازه من عرب 
و فلسطینی نکشته اســت و یا دو روز قبل سردمداران رژیم 
صهیونیســتی با صراحت اعالم کردند که در پی ترور سردار 
قاسم سلیمانی هســتند. باید از این جماعت داخلی پرسید؛ 
آیا ســردار ســلیمانی قهرمان ملی شما نیســت؟ و آیا قتل 
عام کودکان مظلوم فلســطینی کمترین احساســی در شما 
برنمی انگیزد که اینگونه به کاسه لیسی اسرائیل پرداخته اید؟! 
یعنی شما ایرانی هم نیستید؟ وقتی شعار می دادید نه غزه نه 

لبنان، جانم فدای ایران از کدام ایران سخن می گفتید؟!

*کسانی که ادعا می کنند انقالب اسالمی 
در گذر سال ها تضعیف شده است و نسخه 
دست کشیدن از انقالبی گری می پیچند 
باید به این پرسش پاسخ بدهند که اگر 
و  کینه توزی ها  چرا  پس  اســت  چنین 
توطئه های دشــمنان همه روزه شتاب 

بیشتری می گیرد؟!
* باید از رســانه هایی که به خودداری 
قهرمان عزیز کشورمان از کشتی گرفتن 
با طرف اســرائیلی اعتــراض کرده اند 
پرسید؛ آیا سردار سلیمانی قهرمان ملی 
شما نیست که اسرائیل با صراحت از ترور 
او سخن می گوید؟ یعنی شما ایرانی هم 

نیستید؟!

* بسیجیان امروز همان تنگه داران دیروز 
اُحد هستند با این تفاوت که آنها برخالف 
سفارش رسول خدا)ص( تنگه را رها کرده 
و به جمع آوری غنیمــت پرداختند اما 
بسیجیان امروز آنچه هرگز در سر نداشته 

و ندارند سودای سود است.
* جریــان آلوده و غربگــرای داخلی، 
آمریکا را بزک می کند، تسلیم در مقابل 
باج خواهی دشمن را تنش زدایی می نامد، 
مشکالت اصلی مردم را نادیده می گیرد و 
به جای آن حاشیه ها را به میدان می آورد، 
از صلح سخن می گوید و آدرس تسلیم 

می دهد.

رهبرمعظم انقالب: امروز اولویت اصلی کشــور مقابله با 
جنگ نرم دشمن است.


