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تو کجایی؟

وقت اســت که از چهر ه خود پرده گشــایی
«تــا با تــو بگویم غــم شــبهای جدایی»
اســپندم و در تــاب و تــب از آتش هجران
«چون عودم و از ســوختنم نیست رهایی»
«مــن در قفــس بال و پر خویش اســیرم»
ای کاش تــو یکبــار بــه بالین مــن آیی
در بندهنــوازی و بزرگی تو شــک نیســت
مــن خــوب نیاموختــم آداب گدایــی
عمریســت که مــا منتظــر آمدنــت ،نه
تــو منتظــر لحظــه برگشــتن مایــی
میخواســتم از ماتــم دل بــا تــو بگویــم
از یــاد رود ماتــم دل چــون تــو بیایــی
امشــب شــدهای زائــر آن تربــت پنهان؟
یــا زائــر دلســوخته کر بوبالیــی
پاســخ هــر جمع ه عشّ ــاق
پرســش بی
ای
ِ
ِ
آقا تــو کجایی؟ تــو کجایی؟ تــو کجایی؟
یوسف رحیمی

کران سبز

کــران شــرق ،کمــان خطــر کشــید ،بیا
کویــر فتنــه امــان مــرا بریــد ،بیــا
در آســمان کبــودم ،کــران ســبزی باش
بیــا کــه قامت این کهکشــان خمیــد ،بیا
خدای تیــغ رهایی! چه حاجــت آنکه دهد
طلــوع ســبز تــو را ایــن فلک نویــد؟ بیا
دل خمیــده کــه در خود فــرو رود هر دم
بــه انتهــای تکاپــوی خــود رســید ،بیا
فراخنــای اناالحــق! بــرای دیــدن تــو
بــه روی دار ،ســرم بــاز ســر کشــید ،بیا
بــه خون نشســت هــزاران دل تماشــایی
هــزار دیــده بــه یــاد تــو آرمیــد ،بیــا
محمد سرور تقوی(شاعر افغانستانی)

گفتن ندارد

حرفــی کــه دارم بــا شــما گفتن نــدارد
ایــن حرفهــای بیصــدا گفتــن نــدارد
  این دردهــا درمــان ندارد غیــر وصلت
غصــه بیانتهــا گفتــن نــدارد
ایــن ّ
  چشــم گنهــکار مــن و دیــدار رویــت
دردی کــه باشــد بــیدوا گفتــن نــدارد
  هــر بــار توبه کــردم و هــر بــار ...بگذر
ایــن ماجــرای توبههــا گفتــن نــدارد
  آقــا اگــر کاری برایــت کــرده باشــم
باشــم اگــر بیادعــا ،گفتــن نــدارد
  هر صبح و شــبگریــان غمهایت نبودیم
حــال دل ایــن بیوفــا گفتــن نــدارد
  آقــا خــودت یــک کربــا روزی من کن
اصــ ً
ا فــراق کربــا گفتــن نــدارد
وحید مح ّمدی

بی تو...

جمعههــا را همه از بس که شــمردم بیتو
بغض خود را وســط ســینه فشــردم بیتو
بــس که هر جمعه غروب آمد و دلگیرم کرد
دل بــه دریای غــم و غصه ســپردم بیتو
تا بــه اینجا کــه بــه درد تو نخــوردم آقا
هیــچ وقت از تــه دل غصه نخــوردم بیتو
چــارهای کن ،گــره افتاده بــه کار دل من
راهــی از کار دلــم پیــش نبــردم بیتــو
ســالها میشــود از خویش ســؤالی دارم
مــن اگــر منتظــرم از چــه نمــردم بیتو
با حســاب دل خــود هر چه نوشــتم دیدم
مــن از ایــن زندگیم ســود نبــردم بیتو
گــذری کن بــه مــزارم به خــدا محتاجم
مــن اگر ســر بــه دل خاک ســپردم بیتو
محمدجواد پرچمی

زودتر از نامهرسان

منتظــر مانده زمیــن تا که زمانش برســد
صبــح همــراه ســحرخیز جوانش برســد
خواندنیتر شود این قصه از این نقطه به بعد
ماجــرا تــازه بــه اوج هیجانــش برســد
پــرده چاردهــم وا شــود و مــاه تمــام
از شبســتان دو ابــروی کمانــش برســد
لیلهًْالقــدر بیایــد لــب آیینــه درک
ســوره فجــر بــه تاویــل و بیانش برســد
نامه داده اســت ولی عادت یوسف این است
عطــر او زودتــر از نامهرســانش برســد
شــعر در عصر تو از حاشــیه بیــرون برود
عشق در عهد تو دســتش به دهانش برسد
ظهــر آن روز بهــاری چــه نمازی بشــود
کــه تو هــم آمده باشــی و اذانش برســد
قاسم صرافان

نارنجکهای دودزا
برای انحراف افکار عمومی از مطالبات اقتصادی

سرویس سیاسی-
در حالی که جامعه درگیر مشــکالت اقتصادی
است و افکار عمومی خواهان ارائه راهکارهای عملی
مسئولین برای حل مشکالت معیشتی خود هستند،
عدهای میکوشند با طرح مباحث انحرافی و انداختن
نارنجکهــای دودزا در افکار عمومــی ،مطالبات و
اولویتهای کشور را به حاشیه برانند.
«بنر شــهرداری» میآید و در معابر جا خوش میکند.
بنری که عمال علیه ســبک زندگی ایرانی – اسالمی بود و
با کمال تاسف از بودجه بیتالمال برای تیشه زدن به ریشه
بهترین شکل حجاب استفاده شد.
در یــک فیلم شــبکه خانگــی! یکی از زشــتترین و
کثیفترین مســایل جنسی (که از آن با عنوان ضربدری یاد
میشود) مطرح میشــود .آری یک فیلم شبکه خانگی! که
ظاهرا باید مناسب برای نمایش در بین اعضای خانواده تهیه
شود.
الیحه حق تحصیل آن هم در زمانی که تورم چون زنگی
مســت تیغ کشــیده در پی مردم میدود! حق تحصیل در
زمانی که افزایش دو سه برابری اجاره بها عمال برای بسیاری
از خانوادهها پیدا کردن خانهای دیگر پس از اتمام قرارداد را
غیرممکن کرده اســت ،الیحه حق تحصیل برای همه البته
به جز «بورسیه ها»!! بورســیههایی که تا ابد به عنوان لکه
ننگی بر دامن حاشــیه ســازان و هوچی گران سیاست زده
خواهد ماند.
نطقهای انتحاری در مجلس .توسط نمایندگانی که در
ساختار نظام جمهوری اسالمی به اینجا رسیدهاند ولی اکنون
«نام و نان» را در ژست گیری اپوزیسیونی میبینند!
نطقهای انتحــاری با حرفهای صدمن یه غاز! که رفع
حصر را عامــل بهبود اوضاع اقتصادی مردم عنوان میکنند
و اگــر حرف «صد من یه غاز» نیســت پس یعنی اقتصاد و
معیشت جامعه توسط عدهای گروگان گرفته شده است؟!

خطر مسخ رسانهای؛ مراقب مطالبات خود باشید
و بســیاری مطالب دیگر که بر «حاشــیه ساالری» این
روزهای جامعه ما خاصه بخش رسانههای مکتوب و نوشتاری
داللت دارد .نشریاتی که غالب آنها در اختیار «هممیهن»نانی
است که متاســفانه منافع ملی و اقتصاد و معیشت مردم را
فدای سیاست بازیهای خود مینمایند.
و اگــر این فضا به مدد تاخت و تازهای طیف موســوم
به اصالحطلب فراهم نمیشــد قطعــا اکنون با هدف کمک
به دولــت برای اصــاح امــور و بهبود شــرایط اقتصادی
مطالبهگری صورت میگرفت .برای نمونه نشریات این طیف
و نمایندگانشان در لیســت امید مجلس نه تنها با سؤال از
رئیسجمهور در 5محور اقتصادی همراهی نکردند بلکه علیه
آن تیغ کشیدند و فرمان تاختن بر آن صادر شد.
نکتهای دیگــر موضوع اســتیضاح وزرای کار و اقتصاد
است .چندهفته از استیضاح آن وزرا گذشته در شرایط جنگ
اقتصادی که در آن قرار داریــم هنوز برای این وزارتخانهها
وزیر معرفی نشــده است .همچنین وقتی سؤالهای مجلس
اعالم وصول شــد آقای روحانی یک ماه وقت داشــت تا در
مجلس حاضر شــود و «برنامه های» دولتش را حول محور
سؤالهای مجلس بگوید .اما متاسفانه هیچ برنامهای از سوی
دولت ارائه نشد.
عبدالرضا مصری ،نماینده مردم کرمانشــاه و از اعضای
فراکســیون نمایندگان والیی همین اواخــر در مصاحبه با
کیهان گفته بود « :نیاز آن اســت که از طرف دولت برنامه
اجرایی و عملیاتی ارائه شــود .متأســفانه در روز ســؤال از
رئیسجمهور ما برنامهای از ایشــان دریافــت نکردیم .زیرا
وقتی نمایندگان ســؤال میکنند ،فرصت زیادی وجود دارد
که دولت بنشیند و برنامههای جمعبندی شده خود را ارائه
دهد ،از برنامههای آینده خود برای حل مشــکالت بگوید و
اگر نیازی به کمک مجلس دارد ،آن را طرح کند اما متأسفانه
ما آن روز چیزی به این صورت ندیدیم».

در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی مطرح شد

هشدار مراجع تقلید به مجلس درباره  FATF؛ جمهوری اسالمی سلطه پذیر نیست
مراجع تقلید در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس بر لزوم هوشــیاری
نمایندگان در قبال لوایح مرتبط با  FATFتأکید کردند.
آیتاهلل مکارم شیرازی در این دیدار بیان داشت :تضمین
امنیت در گرو پایبندی مردم به اعتقادات مذهبی است ،شما
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر کارهای فرهنگی نیز
متمرکز باشید و امنیت را به صورت مسائل معنوی نیز دنبال
کنید.
این مرجع تقلید با اشاره به اهمیت توجه دقیق به موضوع
 FATFگفت :در اینکه باید منابع تأمین مالی تروریســم را
کور کنیم ،شکی نیست اما در اینکه چه کسی تروریسم است
و کدام نهاد مصادیق تروریســم را تشــخیص میدهند؛ ابهام
وجود دارد ،آنها سپاه ،حشدالشــعبی و حزباهلل را تروریسم
میدانند ولی معلوم نیست که داعش جبههالنصره و القاعده را
نیز تروریسم بدانند .دومین نقطه مبهم در  FATFنظارت بر
اطالعات بانکی است.
اســتاد برجســته درس خارج حوزه ادامه داد :اینکه چه
کســی نظارت میکنــد و بر چه اطالعاتی نظارت میشــود.
ما خودمان نظــارت میکنیم تا تخلفی صــورت نگیرد ،این

موضوعات مبهم بوده و شفاف نیست که با بررسی دقیق باید
ابهامات برطرف شــود؛ سوال اینجاست که آیا مسئله نظارت
یکطرفه است یا ما نیز میتوانیم بر آنها نظارت کنیم.
به گزارش رسا ،آیتاهلل نوری همدانی نیز در دیدار اعضای
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای
اسالمی ضمن عرض تســلیت فرارسیدن ایام عزای حسینی،
ی فرماید «هرکس در
اظهار داشــت :خداوند در قرآن کریم م 
مســیر ما خالصانه گام بردارد ما همیشه یار و یاور او خواهیم
بود ».این مرجع تقلید تأکید کرد :اوال این که تصویب کردن
یک قانون مهم است ولی وکالی مردم باید در فکر اجرای آن
هم باشند ،نظارت برای اجرای قانونی که مصوب میشود هم
بســیار مهم است بنابراین شما عالوه بر تصویب قوانین سالم،
نظارت سالم و جدیت کامل در اجرای آن قانون داشته باشید.
آیتاهلل نوریهمدانی خاطرنشــان کرد :هر شــغلی یک
امانتی بر دوش انسان اســت؛ حضرت امیرمؤمنان(ع) نسبت
به یکی از یاران خود فرمودند «شغل نه طعمه بلکه امانتی از
ســوی مردم در دست تو است که نباید در آن خیانت صورت
گیرد».
اســتاد برجســته درس خارج حوزه با بیان این که ما در

نظامی اسالمی برگرفته شده از فرهنگ اهل بیت(ع) زندگی
ی کنیم ،ابراز داشت :مسئله اقتصاد که امروز بیشتر مدنظر
م
است ،مسئلهای بسیار مهم و در عین حال در کشور ما ضعیف
اســت ،اقتصاد از جمله اموری اســت که سریع ضعف خود را
نشان میدهد.
وی تصریح کرد :با نشســتن و جلســه گرفتن و حرف و
بیانیه کار درست نمی شود ،مردم میخواهند ارزانی و فراوانی
و از بین رفتن بیکاری را در ســفره و زندگی خود ببینند که
تا امروز ندیدهاند ،نباید اقتصاد را به تحریم و برجام گره بزنند
چرا که بیشتر آن مربوط به داخل و خود مملکت است.
این مرجع تقلید با اشــاره به ایــن که مجلس باید تماما
افراد نخبه را درون خود ببیند ،خاطرنشان کرد :از نظر امنیت
و سیاست خارجی چشم ها به شما دوخته شده است و مردم
هم از شــما توقــع دارند؛ این را هم بدانیــد که فرهنگ ما با
فرهنگ غرب فرق دارد و به همین جهت نمیتوانیم با امثال
ترامپ و آمریکا مذاکره کنیم.
آیتاهلل نوریهمدانی تأکید کرد :شــنیدهایم که دوباره
قرار اســت یکی از لوایح موســوم بــه  FATFرا به مجلس
بفرستند ،شما در این زمینه باید بسیار هوشیار باشید و بدانید

رئیسجمهور در هیئت دولت:

ما نظامی سلطهپذیر نیستیم ،انقالب اسالمی ما روز به روز در
حال پیشرفت و قدرت است و مردم هم میدانند که نظام ما
برگرفته شــده از اهل بیت(ع) و عاشورا است که نمیتواند با
بیگانگان و بدخواهان کنار بیاید.
مسئوالن به وظایف خود عمل میکردند مشکالت امروز
ایجاد نمیشد
همچنین آیتاهلل ســبحانی در این دیدار ابراز داشــت:
رســول اکرم(ص) مراقب بود تا در هر جایی اگر نطفه فتنهای
ایجاد شد ،آن را خاموش کنند ،انشاءاهلل شما نیز امنیتی که
با خون شهدا ایجاد شده را حفظ کنید.
این مرجع تقلید خطاب به رئیــس و تعدادی از اعضای
کمیســیون امنیت ملی مجلس بیان داشت :از تذکر دادن به
مقامات مسئول کوتاهی نکنید ،ممکن است تذکر دادن برای
یک مقام مسئول تلخ باشد ولی همان مقام مسئول نیز میوه
شیرین این تذکر را میچیند.
استاد برجســته درس خارج حوزه خاطرنشان کرد :اگر
در مورد فســاد اداری تذکر میدادند و مســئوالن نیز عمل
میکردند ،کار به اینجا نمیرســید و مشکالت کنونی ایجاد
نمیشد.

مگر ارز خارجی در اقتصاد ما چند درصد نقش دارد؟!

رئیسجمهور در حالی تاثیر ارزخارجی بر اقتصاد
کشور را حداقلی میداند که در اقتصاد واردات محور
و متکی به فروش نفت دولت کــه بیش از  70درصد
بودجه کشور را به خود اختصاص داده و نیز تاثیر روانی
رویکرداشتباه دولت در ارتباط دادن مدیریت اجرایی
کشــور به عوامل بیرونی ،متاســفانه کلیت عملکرد
اقتصادی کشور تحت تاثیر ارز خارجی قرار دارد.
حجتاالســام روحانی رئیسجمهور روز چهارشنبه در
جلســه هیئت دولت گفت :ماه محرم همواره برای ما یادآور
فداکاری و ایثار ســاالر شــهیدان و یاران باوفای آن حضرت
است.
وی که ســال  93قیام کربال را درس تعامل ســازنده و
مذاکره عنوان کرده بود ،این بار ماه محرم را پیامآور ایستادگی
بر حق و الهامبخش عبور از ســختیها توصیف کرد و افزود:
این صفحه ماندگار تاریخ هرســاله برای ما درسآموز اســت
که چگونه باید در برابر پیچیدگیها و مشــکالت بزرگی که
برای جامعه اسالمی و مردم مسلمان پیش میآید ،ایستادگی،
استقامت و فداکاری کرده و چگونه میتوانیم پیروزی بزرگ
فرهنگی و سیاسی ابدی را کسب کنیم.
روحانی در ادامه بااشــاره به اینکه شرایط داخلی امروز
آمریکا با سالهای گذشــته آن تفاوت بسیاری دارد و امروز
یکی از دوران بسیار بد در تاریخ آمریکاست ،خاطرنشان کرد:
امروز کمتر محقق ،روشنفکر و صاحبنظری در آمریکا وجود
دارد که با کاخنشــینان کاخ سفید موافق باشد و حتی برخی
از آنها به صراحت آنها را به عنوان ابله و سفیه مینامند و این

در تاریخ آمریکا کمتر اتفاق افتاده است.
رئیسجمهور بااشاره به اینکه راه امام حسین(ع) راه امر
بــه معروف و نهی از منکر بود ،اظهار داشــت :امروز معروفی
باالتر از امید دادن به مردم در مســیر اســتقامت و منکری
بیشــتر از ایجاد هراس و اضطراب در دل مردم آن هم بطور
نابجا و غلط وجود ندارد.
روحانــی همچنین گفــت که امروز صاحبــان تریبون،
رســانهدارها و کســانی که ندا و صدایشــان در کشور قابل
شنیدن است ،یک رســالت و وظیفه سنگینی برعهدهدارند،
چرا که امروز در یک آزمایش بســیار بزرگ قرار گرفتهایم و
تمام رسانههای حقیقی و مجازی و همه مسئوالن و کسانی
که قدرت دارند به ملت بزرگ ایران کمک کنند ،بار بســیار
سنگینی بر دوش دارند.
رئیسجمهور کشورمان در حالی به نقش فضای مجازی
و رسانهها در ایجاد امنیت و آرامش روانی جامعهاشاره و ایجاد

پایان چشم انتظاری  36ساله پدر و مادر شهید کلهر

پسرم ،حسین زمان را یاری کرد

هراس و اضطراب در دل مردم را باالتر از هر منکری میداند
که متاسفانه دولت طی سالهای اخیر با استفاده ابزاری و با
اهداف سیاسی و انتخاباتی با هر گونه کنترل و نظارت بر بستر
رســانه و فضای مجازی مخالفت کرده و مدیریت اطالعات و
افکار عمومی جامعه را عمال به بیگانگان واگذار کردهاند.
طبیعتا ماحصل چنین رفتاری از ســوی دولت آن است
که امروز شبکههای اجتماعی و فضای مجازی به ابزاری برای
هجمههای دشمن علیه کشــور و نظام و نیز تهدیدی برای
جامعه و افکار عمومی تبدیل شده است.
روحانــی در بخش دیگری از ســخنان خود بار دیگر در
تالش برای سیاســی جلوه دادن انتقادها از ســوء مدیریت،
ناکارآمدی و انفعال دولت گفت که تا انتخابات زمان بسیاری
باقی مانده است.هیچ کس نباید تصور کند که تخریب دولت
میتوانــد برای آنها چه در انتخابات ســال آینــده و چه در
انتخابات سال  1400رأی بوجود بیاورد و کسانی که اینگونه

فکر میکنند مردود این آزمایش تاریخی در ایران خواهند بود
و ملت ایران راجع به آنها قضاوت خواهد کرد
رئیسجمهور که پیشتر معیار اصلی تورم و شاخصهای
بهبــود وضعیت اقتصادی کشــور را جیب مــردم و نه بانک
مرکزی و مرکز آمار عنوان کرده بود با بیان اینکه نباید اقتصاد
کشور را براساس برخی آمار و ارقام مطرح شده محاسبه کنیم
و این به دور از عدل ،کارشناســی و حق و انصاف است افزود:
عدهای مداوم میگویند که باید مشــکل مردم را درک کنید
و این درســت اســت که مردم مشــکل دارند و ما در جنگ
اقتصادی و روانی قرار داریم ،اما این دلیل نمیشود که حقایق
را تحریف کرده و نقاط مثبت را به مردم نگوییم.
روحانی همچنین با انتقاد از عدم گفتن حقایق و واقعیات
به مردم و ایجاد ترس و دلهره در مردم گفت :مگر ارز خارجی
در اقتصاد کشور ما چند درصد نقش دارد؟
رئیسجمهور در حالی تاثیر ارزخارجی بر اقتصاد کشور
را حداقلــی میداند که در اقتصــاد واردات محور و متکی به
فروش نفت دولت که بیش از  70درصد بودجه کشــور را به
خــود اختصاص داده و نیز تاثیر روانی رویکرداشــتباه دولت
در ارتبــاط دادن مدیریت اجرایی کشــور به عوامل بیرونی،
متاســفانه کلیت عملکرد اقتصادی کشــور تحــت تاثیر ارز
خارجی قرار دارد.
رئیسجمهور در ادامه ســخنان خود با اشاره به روز دوم
محرم و ورود کاروان ســرور و ساالر شهیدان به کربال به ذکر
مصیبت در رثای مصائب حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع) و اهل
بیت آن حضرت پرداخت.

ایران اسالمی غرق در شور حسینی

(ع)

شهید رجائی(ره) :رسالت ما دستگیری از مستضعفان و رساندن
آنان به حد عدالت اسالمی است.

اخبار ادبی و هنری
یک کارگردان در گفت وگو با کیهان:

ویژهخواری به تئاتر راه یافته است

یک کارگردان تئاتر بااشــاره به اخبار نگرانکننده از وضعیت تئاتر کشــور
تاکید کرد که متاسفانه اختالس به تئاتر هم راه یافته است.
این کارگردان پیشکسوت تئاتر که نخواست نامش فاش شود ،در گفت وگو
با کیهان گفت :مدتها قبل بود كه برخي از هنرمندان و مدرسان و دانشجويان در
اين باره صحبت ميكردند كه «نوبت اجرا» در تئاترشهر به فروش ميرسد .ما هم
طبق روال گفتيم شايد دشمني است و شايعه و ...اما موضوع اوج گرفت و ديديم
خير؛ صحت دارد .اتفاقا چند نَفَر هم نوشــتند و اخيرا هم يك ســايت گزارشي
منتشــر كرد و همه نشان ميدهد كه اوضاع خوبي نيست در تئاتر و ویژهخواری
در تئاتر هم وارد شــده است .متاسفانه اين بخش دولت هم مشكل دارد .يعني
فساد اقتصادي ،مديريت تئاتر را هم تحت تأثير قرار داده است.
وی ورود سازمان بازرسي يا حراست ارشاد يا قوه قضاييه به موضوع را ناگریز
دانست و گفت :بايد متهمان و چه بسا آمران شناسايي شوند .از كجا معلوم فرد
ادعا شده كه هيچ نام و نشاني هم از او گفته نمي شود در تباني با برخي مديران
يا ...عمل نكرده باشد؟

حسین عرفانی ،استاد دوبله درگذشت

حســین عرفانی استاد دوبله ایران دیروز به دلیل عارضه تنفسی در سن 76
سالگی درگذشت.
فرانک رفیعی طاری مدیر دوبالژ در گفت وگو با کیهان ،ضمن بیان تاســف
خود گفت :اســتاد عرفانی یکی از همکاران با اخالق و مهربان ما بودند .ایشــان
بــدون هیچ منیت و تکبری با جوانان هنرمند برخورد میکردند و به آنان کار را
میآموختند.
وی ادامه داد :استاد عرفانی بیشک یکی از ستونهای دوبله بودند که حضور
در کنار ایشان خود یک کالس درس بود.
همفری بوگارت ،مورگان فریمن و سیلوســتر اســتالونه از جمله بازیگرانی
بودند که عرفانی بجای آنان حرف زده بود.

چرا به اهالی «حاشیه» فرصت میدهید؟!

در حالی که یکی از بازیگران سریال «پدر» حاشیه ساز شده بود ،یک سریال
دیگر سیما ،با بازی وی ساخته خواهد شد.
این بازیگر که با انتشار عکسهای نامتعارف،عدم تقید خود به مسائل دینی
و ضوابط قانونی را نشــان داده بود ،گویا برای بازی در یک ســریال دیگر سیما
نامزد شده است.
متاسفانه بسیاری از بازیگران خوب و بد ،با بازی در سریالهای سیما به پول
و شــهرت میرســند و ناگهان با توهین به قوانین و ضوابط رسانه ملی در نقش
واقعی خود ظاهر میشــوند و برای برجسته شدن بیشتر ،آگاهانه و ناآگاهانه با
تخریب فرهنگ اســامی -ایرانی به پیادهنظام بدخواهان ملت تبدیل میشوند.
این افراد مدیون رسانه ملیاند اما علیه رسانه ملی فعالیت میکنند.
با این حال جای تعجب اســت که با وجود تجربیات گذشــته و بهخصوص
تظاهر به بیاعتنایی به قیود مذهبی و قانونی ،چرا باید یک بازیگر تازهکار غیرقابل
اعتماد ،دوباره مجوز برگشتن به قاب سیما را پیدا کند؟!

ادامه انتقاد
از سرقتهای هنری خانم شبه روشنفکر!

اگرچه خانم کارگردان مدعی روشنفکری به دلیل اعتراض هنرمندان ،مجبور
به برچیدن نمایشگاه نقاشیهای کپی شده خود شد ،اما اعتراضها و کنایهها به
وی  ،همچنان در فضای مجازی ادامه دارد.
از  16شــهریور ،تهمینــه میالنی که دارای ســابقه هــواداری از گروهکی
مارکسیستی است و ســالها پیش با پادرمیانی یک چهره سیاسی از زندان آزاد
شد ،نمایشگاهی نقاشی با نام« «فیلمهایی که نساختم» در منطقه الهیه تهران
برپا کرد.
برپایــی ایــن نمایشــگاه بــا اعتــراض یــک نقــاش خارجــی بــا نام
« »jenny meilihoveبه دلیل کپی شدن اثرش بدست خانم شبه روشنفکر،
با انتقادات و اعتراضهایی همراه شد که منجر به تعطیل شدن نمایشگاه گردید.
جای این پرســش است ،کارگردانی که همواره در نقش طلبکار از حاکمیت
دینی ظاهر شــده و خود را مدافع حقوق زنان توصیف میکند ،چگونه به خود
حق میدهد که آشــکارا دست به کپی و سرقت هنری بزند و حقوق دیگران را
تضییع کند؟! ظاهرا طلبکاری و خودبرتربینی یکی از اقتضائات روشنفکری است!

140هنرمندبینالمللی
خواستار بایکوت اسرائیل شدند

در نامــهای به «اتحادیه رادیــو و تلویزیون اروپــا» 140 ،هنرمند معروف
بینالمللی در رشــتههای مختلف خواستار بایکوت برگزاری مسابقات یوروویژن
در اسرائیل شدند.
در این نامه که هنرمندانی مانند «راجرواترز» ،از بنیانگذاران گروه «پینکفلوید»،
«کنلوچ» و «مایکلی» ،سینماگران مشهور بریتانیایی«،آکیکوریسماکی» ،فیلمساز
معتبر فنالندی« ،جولیکریستی» ،هنرپیشه صاحبنام انگلیسی« ،هلموت لوتی»،
خواننده بلژیکی و همچنین «برایان اینو» ،موســیقیدان بریتانیایی آن را امضاء
کرده بودند ،دلیل درخواست بایکوت مسابقات موسیقی «یوروویژن» نقض حقوق
بشر در فلسطین توسط دولت اسرائیل اعالم شده است .در این نامه که روز جمعه
 ۱۶شــهریور (۷سپتامبر) ارسال کردند ،از سازماندهندگان این رویداد خواسته
شــده است که برگزاری دور بعدی این رقابتها را به کشور دیگری منتقل کنند
که در آن وضعیت رعایت حقوق بشر بهتر از اسرائیل است.
در این نامه که روزنامه «گاردین» آن را منتشر کرده ،آمده است« :تا زمانی
که فلســطینیان به آزادی ،عدالت و حقوق برابر دست نیافته باشند ،نمیبایست
رفتاری عادی با دولت اسرائیل در پیش گرفت».
قابل ذکر اینکه برنده دوره پیش این مسابقات ،در میان شگفتی همگان یک
خواننده صهیونیســت بود و بر مبنای قاعده برگزاری یوروویژن ،دوره بعدی باید
در کشوری برگزار شود که نمایندهاش برنده دوره قبلی شده است.
اســتقبال دور از انتظار مقامات رژیم صهیونیستی مانند نتانیاهو از برگزیده
شــدن نماینده اســرائیل در یوروویژن ،نشــان داد برگزاری چنین مســابقات
بینالمللی در سرزمینهایاشــغالی تا چه اندازه میتواند در بزک کردن چهره
منفور این رژیم نامشروع نقش داشته باشد.

آیتاهلل اشرفیشاهرودی
به ملکوت اعلی پیوست

کسی چه میداند؟

رســیدهام به چه جایی… کسی چه میداند
ق گریه کجایی؟ کســی چــه میداند
رفیــ 
میــان مایی و بــا ما غریبهای… افســوس
چه غفلتــی! چه بالیی! کســی چه میداند
تمــام روز و شــبت را همیشــه تنهایــی
«اســیر ثانیههایــی» کســی چــه میداند
بــرای مردم شــهری کــه با تو بــد کردند
چگونــه گرم دعایی؟ کســی چــه میداند
مصممــی اما
تــو خــود بــرای ظهــورت
ّ
نمیشــود کــه بیایی کســی چــه میداند
کســی اگرچــه ندانــد خــدا کــه میداند
فقــط معطــل مایی کســی چــه میداند
اگر صحابه نباشــد فرج که زوری نیست…
تو جمعه جمعه میآیی کســی چه میداند
کاظم بهمنی

حاشیههای هیپنوتیزمکننده!
حاشیه چیست؟ متن کدام است؟ میتوان گفت حاشیه
آن چیزی است که در نسبت با یک متن تعریف میشود .این
نسبت در تالش برای جلب نگاهها و هوش و حواسها تعریف
میشــود .چه وقتی برای جلب نگاه دیگران تالش میشود؟
نخست وقتی واقعا چیزی برای ارئه دارید .حالت دوم وقتی
است که واقعا چیزی برای ارائه ندارید! بلکه هدف شما تنها
این اســت که با جلب توجه حواسها را از جایی دیگر پرت
کنید.
حاشیه مانند نگارگریهای دورتادور صفحات یک کتاب
اســت .این تذهیبها هر چقدر هم که ظاهرا زیبا باشند اما
آنها هدف نیســتند .به عبارتی متنی که در میانه صفحات
قلمی شــده ماهیت کتاب را مشــخص میکنند .این یعنی
اصلیترین وظیفه دولت موضوع معیشــت و اقتصاد جامعه
است .این سه سال باقی مانده نیز به سرعت خواهد گذشت و
در پایان 4سال دوم آنچه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی
انجــام داده به عنوان متن مورد قضــاوت مردم قرار خواهد
گرفت .آن وقت کسی تکرار کردن تصریحهای قانون اساسی
(حق تحصیل برای همــگان) در قالب چیزی به نام حقوق
شهروندی را به عنوان نمونهای از عملکرد موفق دولت برای
بهبود اوضاع نخواهد خواند.
دولت باید توجه کند که در شــرایط عــادی اقتصاد و
معیشــت برای مردم بسیار مهم اســت دیگر چه برسد به
شــرایط این ماهها و روزها .اقتصاد و معیشــت همان متن
است .متنی که در نهایت تعیینکننده است به این معنا که
شعر و شعار در قالبهای مثال حقوق شهروندی مشکل عدم
نظارت دولت را بر تورم افسار گسیخته حل نمیکند .اینکه
میگوییم «ظاهرا حقوق شهروندی» به این خاطر است که
حتی این لوایح آنقدر دســت خالی هستند که روزنامههای
زنجیرهای برای عظیم نشــان دادن آنها به دروغگویی روی
آوردهاند.

دروغگویی مدعیان اصالحطلبی
با نگاهی به مطبوعات زنجیرهای این پرســش به ذهن
میرســد که مگر اقلیتهای دینــی در ایران حق تحصیل
نداشــتهاند؟ یا اینکه این پرســش به ذهن میرسد که مگر
پس از چهل سال از گذشت انقالب ما هنوز قانونی در مورد
حقوق ملت در تحصیالت نداریم؟
روزنامه اعتماد در یادداشــتی عجیب به موضوع الیحه
پیشــنهادی معاون حقوقی رئیسجمهور پرداخته اســت،
عجیب از این بابت که یادداشــت مذکور چنان نگاشته شده
که انــگار در ایران ،پیروان ادیان الهی (مســیحی ،کلیمی،
زرتشــتی) حق تحصیل نداشتهاند .دروغگویی رسانه مدعی
اصالحطلبی تاســف بار و حیرتانگیز است .آنها برای آنکه
یک الیحه را عظیم نشان دهند ضمن دروغگویی منافع ملی
را نیز به راحتی قربانی میکنند.
در یادداشت این روزنامه مدعی اصالحطلبی آمده است:
«ديروز اليحه پيشــنهادي معاون حقوقي رياستجمهوري
دربــاره برخورداري همگان از حق آمــوزش عالي در دولت
تصويب شد»!
همین ســطر ابتدایی طوری نوشــته شــده کــه انگار
تاکنون چنین حقی وجود نداشــته اســت .سپس در ادامه
این یادداشــت با صراحت بیشتری باب خالف واقع گویی را
میگشــاید« :الزم به ذكر است كه كسب علم و دانش مورد
تاكيد و توجه دين اســام اســت و هيچ موردي هم سراغ
نداريم كه در دين اسالم گفته شده باشد فقط مسلمانان بايد
درس بخوانند .فرا گرفتن علم و دانش براي همه الزم است
بالصين» و به
بنا به تاكيــد اين فرموده كه «اطلبو العلم ولو ّ
اين معنا كه اگر در چين هم علم و دانش يافتيد بايد دنبال
آن برويد .بنابراين محــروم كردن افراد از ادامه تحصيل آن
هم به دليل اينكه آنها يهودي ،مسيحي يا زرتشتي هستند
كار درستي نيست»!!
بقیه در صفحه ۱۰

هدیه به خوانندگان

پدر و مادر شهید تازه تفحص شده بعد از گذشت
 36سال برای نخســتین بار با پیکر فرزندشان دیدار
کردند.
به گزارش تسنیم ،شــهید «ابوالفضل کلهر» متولد سال
 1345در تهــران بود .او در ســال  61به صــورت داوطلبانه
در عملیات رمضان شــرکت کرد و در منطقه شــرق بصره به
شهادت رسید .پیکر مطهر این شهید  17ساله در منطقه ماند
و در شــمار شهدای مفقوداالثر قرار گرفت .طی عملیات اخیر
تفحص ،پیکر مطهر این شــهید توسط کمیته جستوجوی
مفقودین ســتاد کل نیروهای مسلح کشــف و توسط پالک
شناسایی و احراز هویت شد .پدر و مادر این شهید تازه تفحص
شده پایتخت بعد از گذشت  36سال برای نخستین بار دقایقی
پیش با پیکر فرزندشان دیدار کردند.

در این مراسم مادر شهید کلهر در حالیکه استخوانهای
کفن پیچ شــده فرزنــدش را در آغوش گرفتــه بود ،گفت:
ابوالفضــل در محرم به دنیا آمد و  36ســال بعد در محرم به
آغوشم بازگشت .پسرم در سن  17سالگی عاقبتبخیر شد.
این مادر شــهید افزود :به داشتن چنین فرزندی افتخار
میکنم .پسرم اینقدر کوچک نبود .قد و قامت بلندی داشت.
با آبرو به جبهه رفت و امروز با آبرویی فراتر برگشته است.
وی ضمن تشکر از اســتقبالکنندگان از پیکر فرزندش،
اظهار داشــت:همه ما در برابر شهدا باید پاسخگو باشیم .همه
این شــهدا با افتخار آمدند و تشییع شــدند .از شما جوانان
میخواهم راه شــهیدان را بروید و آبرو کسب کنید .از رهبر
دست نکشید .تمام زندگی ابوالفضل من ،رهبرش بود .عشقش
خمینی(ره) بود و حسین زمان را یاری کرد.

همزمــان با آغاز ماه محرم عاشــقان و دلباختگان
ساالر شهیدان با سیاهپوش کردن مساجد ،تکایا ،معابر و
میادین شهرها و روستاهای سراسر کشور ،عشق و ارادت
خود را به اباعبداهللالحسین(ع) ابراز کردند.
روایت محرم و سیاهپوشــی ایران حکایت عرض ارادتی از
شهرهای مختلف تا دورترین آبادیها و روستاهاست و آیینهای
عاشــورایی تجلیگاه این ارادت است که در هرجایی رنگ و بوی
خاص خود را دارد.
ایران اســامی روی نوا و نوحه و با زمزمه نام «حســین»
اوج گرفتــه ،دور یا نزدیک فرقی نــدارد ،صدا خیلی خیلی زود
گوش و دلت را همراه میکند ،هیئتهای مذهبی از اول محرم
خیمههای عزا را به پا کردهاند و شــب و روز شــهر را شــور و
شعور بخشیدهاند .کوچهها را که قدم میزنی از شهر و روستا تا
دورترین آبادی این دیار حرف و کالم یکی است ،محرم حسابش
ایران سیاهپوش در محرم حال و هوایش
با همه آئینها جداستِ ،
یکی است ،غرب و شرق و شمال و جنوب ندارد ،ترک و لر و کرد
و بلــوچ و ترکمن و عرب هم ندارد ،اینجا همه لهجهها و زبانها
و اقوام ،حســین(ع) را صدا میزنند .آیینهای سنتی عاشورایی
روایتگر عاشقانهای حزنانگیز از مردمان ایران است ،عاشقانهای

که گاه ســرتاپای اهالی این دیار را در خاک و «گِل» فروبرده تا
هر عزاداری زمزمه کند :آب حیات من است خاک سر کوی تو.
روایت این عاشــقانه از روزها قبل از محرم شروع میشود،
از ایامی که همهچیز مهیای عرض ارادتی دیگر اســت .خیمهها
در شــهر پا میگیرد؛ دیوارها و خیابانها سیاهپوش میشوند و
نوحههای محلی تا روستاهای دورافتاده ضجه میزنند.
همزمان با سراسر کشــور امسال هم بهمانند هرسال نوای
عزاداری و ســوگواری در جایجای اســتان تهــران به گوش
میرســد و عاشــقان و دلباختگان به مکتب ســرخ حسینی،
با برپایی ایســتگاههای صلواتی در ایام ماه محــرم از عزاداران
حسینی پذیرایی میکنند.حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
نیز در شــب اول محرم میزبان جمع کثیری از مردم شهرری و
نقاط مختلف استان تهران بود که خود را از نقاط دور و نزدیک
به این مکان مقدس رســانده و در برنامه عزاداری و سوگواری
سید و ساالر شهیدان شرکت کردند .آیین تعویض پرچم گنبد
حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نیز در ایام محرم با حضور
جمع کثیری از مردم متدین و انقالبی اســتان تهران برگزار و
پرچم حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) بر فــراز این حرم نورانی
نصب شد.

آیتاهلل شیخ مرتضی اشرفیشاهرودی پس از سالها مجاهدت در راه
حق به ملکوت اعلی پیوست.
به گزارش فارس استان سمنان ،آیتاهلل شیخ مرتضی اشرفیشاهرودی ،از علمای
شــاخص و عضو شورای عالی حوزه علمیه استان سمنان بر اثر کهولت سن و ایست
ناگهانی قلبی به ملکوت اعلی پیوست.
مرحوم آیتاهلل شــیخ مرتضی اشرفیشاهرودی صاحب کرسی درس خارج فقه،
مســئول حوزههای علمیه امام صادق(ع) خواهــران و حضرت ولیعصر(عج) برادران
شاهرود بود .
این عالم مجاهد و مبارز از معدود افرادی بود که طی حکمی از ســوی آیتاهلل
علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور مجوز ارائه دروس خارج فقه و اصول در
شهرستان شاهرود به وی اعطا شده بود.

