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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

برگــی   3 نــی  کمپا ســند 
منــد  هیر ســیکلت  ر تو مو
مــدل 96 به شــماره انتظامی 
22724- 539 بــه شــماره 
موتور 42002384 و شماره 
از  مفقــود  تنــه 8860468 

درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
نــت  ا و شــین  ما ســبز  بــرگ 
 1394 مــدل  زامیــاد  سیســتم 
بــه شــماره انتظامــی 774 ب 81 
موتــور  شــماره  بــه   97 ایــران 
 Z24701358Z شــماره شاســی 
 NAZPL140BF0430974 به نام 
اســداهلل مقدم مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
ســواری پرایــد هاچ بک بــه رنگ 
سفید روغنی مدل 1374 به شماره 
شــماره  و   B3828642  موتــور
  S1442274109665 شاســی 
و شــماره انتظامــی 918 ب 48- 
ایران 69 به نام سیامک فکورپور 
شیره جینی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

بــرگ ســبز ســواری زانتیــا 
اس ایکس 2000 مدل 1386 
شماره موتور 626040 شماره 
  S1512285152161 شاسی
بــه نام ســکینه مقــدم طوبائی 
شــماره پالک 22-751 س 37 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز اتومبیل تیبا شماره 
انتظامــی 782 س 75 ایران 
31 مدل 1392 شماره شاسی 
  NAS81110D5745251
شــماره موتور 8088599 به 
نام خانم ســمیرا پورحســین 
مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

پرایــد  ســواری  کمپانــی  ســند 
)هاچ بــک( به رنگ ســفید روغنی 
مــدل 1374 بــه شــماره موتــور 
 B3828642 و شــماره شاســی 
 S1442274109665 و شماره 
انتظامــی 918 ب 48- ایران 69 
بــه نام ســیامک فکورپور شــیره 
جینــی مفقــود و از درجــه اعتبار 

ساقط است.

ســند کمپانــی موتورســیکلت 
وگــو مــدل 1395 بــه رنــگ 
سفید به شماره پالک 49439 
ایران 132 و به شــماره موتور 
 1015857AG4HF و به شماره 
  W9513409110 شاســی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانــی و شناســنامه 
مالکیــت پــژو پــارس مــدل 
موتــور  ره  شــما بــه   89
12489212900 و شاســی 
  NAAN21CA6BK796155
و پــالک 225 د 52 ایران 66 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانی خــودرو ام .وی . ام- 
هاچ بــک به رنــگ ســفید روغنی 
مــدل 1396 بــه شــماره موتــور 
 MVM484FBDH017289 و شماره 
  NATGBAYL5H1017774شاسی
و شــماره انتظامــی 851 و 78- 
ایران 69 به نام سمیرا بخشی زاده 
مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط 

است.

ســند خــودرو وانــت پیکان 
پــالک شــماره   84  مــدل 
 725 د 42 ایران 77 شماره 
شاســی 12114854 شماره 
موتــور 11284040168 به 
نام قاسم اعظم  علی قشالقی 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو پارس مدل 
1399 به رنگ سفید و به شماره 
شهربانی 368 ل 85 ایران 24 و 
  164B0258328 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
  NAAN11FE2LH287691
مفقود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند ســواری سیســتم پژو تیپ 
آردی آی 1600 مدل 1382 رنگ 
طوسی روشن- معمولی به شماره 
موتور 22368212525 و شماره 
و شــماره  شاســی 82112363 
پالک 457 ن 17 ایران 24 به نام 
غالمرضا دهدار شوشتری مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواری پژو رنگ 
بژ متالیک مدل 1387 به شــماره 
موتور 11687003953 شــماره 
  NAAB31AA98H051554 شاسی
به شماره پالک 218 س 29 ایران 
61 به نام آقای علی اکبر ملک پور 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی تیبا مدل 1398 
به رنگ ســفید و به شماره موتور 
  M15/8823924 و به شماره پالک
 ایــران 65- 572 ی 74 بــه نــام 
فاطمــه گنجعلیخــان حاکمی فرزند 
اکبر به کــد ملی 3051090239 
مفقــود و  از درجــه اعتبار ســاقط 

است.

ســبز(  )بــرگ  مالکیــت  شناســنامه 
تاکســی پــژو 405 مــدل 1396 بــه 
رنگ خورشــیدی بــا نوار مشــکی به 
 شماره انتظامی 115 ت 28 ایران 18 
  124K0998445 و شــماره موتــور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAM11VE5HK749510  بــه نام 
وحید عبدالرحمانی مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی )ســند کارخانه( 
خودروی ســواری پــژو 405 
جی ال ایکس به شماره انتظامی 
132 ب 12 ایران 87 با شماره 
و  موتــور 12483017307 
شماره شاســی 83007348 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

اینجانب پویا تقی زاده مزرعه شــاهی 
مالــک خودروی پژو 206 مدل 97 به 
  NAAP13FE3JJ682893 شماره شاسی
و شماره موتور  172B0043157 به 
علت فقدان اســناد فــروش تقاضای 
رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را 
نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی 
در مورد خــودروی مذکور دارد ظرف 
ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان شهر ســاختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پــس از انقضای 
مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.

کارت ماشین سواری سایپا سفید روغنی 
به شماره انتظامی 685 ق 74 ایران 38 
به نام سهیال سیدروحی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

موتــور  شــماره  بــه  ســی ام  چیرمــن  ماشــین  کارت  و  ســبز  بــرگ 
16299412028373 شــماره شاســی 51000038 شماره شهربانی 

499 ل 88 ایران 11 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

 -94612 پــالک  شــماره  بــه  نقلیــه  وســیله  مالکیــت   شناســنامه 
ایران 122 به شماره شاسی  N1W***249T9123488 و شماره موتور 
 249N1W234626 مفقــود گردیــده و فاقــد هرگونه اعتبــار قانونی 

می باشد.

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085
      33110202

33942000
 33118052
33911568

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

اسامی 12 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

نام مستعار کودک: فریماه
تاریخ تولد: 99/4/19

تاریخ پذیرش: 99/5/28
نام والدین: بهناز کریمی
علت پذیرش: رها شده

ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک: ساشا
تاریخ تولد: 99/5/9

تاریخ پذیرش: 99/6/2
نام والدین: مبینا نوری
علت پذیرش: رها شده

ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: یاشار
تاریخ تولد: 99/4/19

تاریخ پذیرش: 99/5/29
نام والدین: زکیه غفاری
علت پذیرش: رها شده

ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: پارسا
تاریخ تولد: 99/4/21

تاریخ پذیرش: 99/5/28
نام والدین: نسیم محمدی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک: نلین
تاریخ تولد: 99/5/1

تاریخ پذیرش: 99/5/20
نام والدین: مرجان طهماسبی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: وحید
تاریخ تولد: 99/5/6

تاریخ پذیرش: 99/5/22
نام والدین: زهرا احمدی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین

نام مستعار کودک: پرستو
تاریخ تولد: حدودا 40 روزه

تاریخ پذیرش: 99/5/13
نام والدین: ...

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: کالنتری 172 حرم

نام مستعار کودک: روزبهان
تاریخ تولد: 99/4/14

تاریخ پذیرش: 99/5/8
نام والدین: خدیجه طیبی

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: ریتا
تاریخ تولد: 99/4/27

تاریخ پذیرش: 99/5/8
نام والدین: سمیه توسلی

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: میعاد
تاریخ تولد: 99/5/6

تاریخ پذیرش: 99/5/14
نام والدین: بهناز حورآباد

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: میثاق
تاریخ تولد: 99/5/8

تاریخ پذیرش: 99/5/14
نام والدین: زهرا محمدحسینی

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: عرشیا
تاریخ تولد: 99/5/8

تاریخ پذیرش: 99/5/20
نام والدین: عصمت اوکاتی

علت پذیرش: اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

میدان ملت)بر قلیچ خانی(
ویالیــی دربســت 350 متر، 

180 متر زیربنا 3 خوابه 
بازسازی کامل

بــا امکانات اســتثنایی و حیاط 
مشجر)رهن کامل(

0937-5688847

تهویه مطبوع احمدی
ساخت انواع کانالهای گالوانیزه

 Z-ahmadi17:آدرس اینستا
09125346694

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
09126993603 -66500463

بانک اطالعاتی مهاجرت به انگلیس
دیدار- دانشجوئی- بیزنس

تلفن همراه 09120847434
دفتر 021-22662130

ترک اعتیاد موفق
کم  هزینه سرپایی زیر نظرپزشک

09123844273 -55623328

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت دارو مکمل آرین
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 378633 و شناسه ملی 10320280639

بدینوسیله از کلیه اعضا و شرکای شرکت دارو مکمل آرین با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 378633 و شناسه ملی 10320280639 دعوت به عمل می آید 
تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ســاعت 8 صبح روز 
چهارشــنبه مورخ 1399/7/9 در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور 
به هم رســانند. دستور جلســه: انتخاب هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و 

تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و تعیین امضای مجاز شرکت.
آرین بیداد- مدیرعامل شرکت دارو مکمل آرین )با مسئولیت محدود(

adabhonar@kayhan.ir

صفحه 8
یک شنبه ۳0 شهریور ۱۳۹۹ 
۲ صفر ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۶۷

* امروز شعر بهترین وسیله دفاعی در مقابل جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است

روزهای آتش و انتظار و انفجار، یادمان نرفته اســت
سینه ها داغدار، نخل های سربدار، یادمان نرفته است

چکمه های ُپر زخون، عشق و ترکش جنون، پاتک و تک و نبرد
ورد لب دعایمان یا علی و ذوالفقار، یادمان نرفته است

کفتران عاشق و زخمی و شکسته بال، الله های بی سرو-
دست های مانده بر سیم های خاردار، یادمان نرفته است

صبر و استقامت در خدا خالصه ها، مردهای بی نشان-
در اسارت و غریب همچو نخل استوار، یادمان نرفته است

حجله حجله عاشقی- در جزایر عطش- فتح سنگر جنون
خیبر و محرم و کربالی پنچ و چار، یادمان نرفته است

حک شده است بر دل و یادمان نمی رود، جای جای شهرمان
مانده خون هر شهید همچو نقش یادگار! یادمان نرفته است!

یادمان نرفته است
آزاد کاعباسی

می خواهم باور نکنم که جنگی در کار است و ما 
در وسط میدانی از مین قرار گرفته ایم. می خواهم 
به خودم القاء کنم که »همه چیز آرام است« و من 
دچار توهم توطئه شــده ام. اما وقتی در کوچه ها 
و خیابان های شــهر راه می روم و برخی از جوانان 
کشــورم را می بینم که در باتالق اعتیاد دست و 
پا می زنند، وقتی در خیابانی، جدیدترین نســخه 
فیلم های »پورنو« بین جوانان دســت به دســت 
می گردد، وقتی بر پیشخوان برخی کتابفروشی ها، 
مجموعه شعرها و داســتان های »اروتیک« مثل 
نُقل و نبات به رهگذران چشمک می زنند، وقتی 
پیاده راه های تهران نمایشگاه آخرین ُمدل لباس و 
آرایش های غربی ست، وقتی نبض معماران شهرم 
»پُســت مدرن« می زند و دیگر اثری از معماری 
نجیب و شریف »ایرانی-  اسالمی« در شهرسازی ها 
نیست، وقتی حتی ذائقه همشهریان و فرزندانم به 
»فست فود« و »پیتزا« گرایش دارد و طرفداری از 
غذاهای اصیل و سالم سنتی نشانه عقب ماندگی 
و تحجر اســت، وقتی چشم های معصوم و نجیب 
نوجوانان و جوانان کشورم در تسخیر شبکه های 
ماهــواره ای اســت، وقتی هر روز مچاله شــدن 
جوانان مان را در چنگ هیوالی اکس و مواد توهم زا 
و ُمخــدر می بینم، وقتی... به خودم نهیب می زنم 
که: نه، این تصورات برخاســته از حس بدبینی و 
بی اعتمادی من به دشمن و »توهم توطئه« نیست. 
واقعیتی عینی و ملموس است که انکار آن نوعی 
خود فریبی است. دشــمن با ایجاد انواع و اقسام 
شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، به دنبال ترویج 
ابتذال و استحاله فرهنگ و باورهای اسالمی است. 
در این جنگ نرم نیز، پیش و بیش از هر قشر دیگر، 

نوجوانان و جوانان هدف اصلی هستند. 
باید پذیرفت که در جهان امروز، دیگر نمی توان 
بر کشــوری با سلطه نظامی و استعماری حکومت 
کرد. امروز برای تســخیر کشورها و به زیر سلطه 
درآوردن آنهــا، بهترین وســیله و ابــزار »تهاجم 
فرهنگی« است. چرا که وجه تمایز ملت ها، گذشته 
از نژاد، فرهنگ اســت و اگر فرهنگ کشوری دچار 
استحاله شود، تسلط بر آنها بدون توسل به جنگ و 
تهاجم نظامی آسان خواهد بود. اگر ملّتی از لحاظ 
فکری و فرهنگی استحاله شد و در سلوک اخالقی، 
اجتماعی و فرهنگی مقلد کشــور مهاجم شد، به 
زیر ســلطه درآوردن آن امری سهل و آسان است. 

چنان که عالمه اقبال الهوری گفته است:
ملتی را رفت چون آئین ز دست       

مثل خاک اجزای او از هم شکست
آری، این واقعیتی ملموس وغیر قابل انکار است 
که ما در وسط یک میدان مین هستیم. یک میدان 
مین فرهنگــی. ولی بعضی ها بی توجه به همه این 
نشــانه ها، بر این واقعیت روشن چشم فرو بسته اند 
و ساده لوحانه تظاهر می کنند که: »شهر در امن و 
امان است، آســوده بخوابید!« و نمی دانند که این 

شعر انقالب
 »خط مقدم« 
جنگ نرم است

رضا اسماعیلی

تظاهر، در ُحکم خنثی کردن عصب های حسی است 
که تنها ثمره آن حس »بی دردی« کاذب اســت و 
آســیب پذیری ما را در برابــر ویروس های مزمن و 
موذی فرهنگــی دو چندان می کند، ولی دریغ که 
در هیاهوی بازار این روزها، شــنیدن حرف هایی از 
این جنس، خریداری ندارد، چنان که اســتاد اوستا 

گفته است:
از درد سخن گفتن و از درد شنیدن

با مردم بی درد، ندانی که چه دردی ست!
عزیزان! تکلیف ســربازی که در میدان مین 
گرفتار شده »بیداری« است. ولی حکایت بعضی 
از مــا به حکایت مردی می ماند که با چشــمان 
بســته در حال عبور از یک بزرگراه شلوغ است، و 

این یعنی انتحار. 
در چنین شــرایطی عقل ُحکم می کند که تا 
خنثی کردن همه مین ها و برطرف شــدن خطر، 
در حالــت آماده بــاش دائم باشــیم. چرا که یک 

لحظه غفلت می تواند طومار هســتی ما را در هم 
بپیچد. وســط میدان مین جای خواب آلودگی و 

خواب زدگی نیست. 
آری، تهاجم فرهنگی یک واقعیت غیرقابل انکار 
است، چنان که رهبر معظم انقالب در این خصوص 

می فرمایند: 
»ما چند سال قبل از این بحث تهاجم فرهنگی 
را مطرح کردیم؛ بعضی ها اصل تهاجم را منکر شدند؛ 

گفتند چه تهاجمی؟ بعد یواش یواش دیدند که نه 
]فقط[ ما می گوییم، خیلی از کشورهای غیرغربی 
هم مســئله   تهاجم فرهنگی را مطرح می کنند و 
می گویند غربی ها به ما تهاجم فرهنگی کردند؛ بعد 
دیدند که خود اروپایی ها هم می گویند آمریکا به ما 
تهاجم فرهنگی کرده! البد دیده اید، خوانده اید که 
]گفتند[ فیلم های آمریکایی، کتاب های آمریکایی 
چه تهاجم فرهنگی ای به ما کرده اند و دارند فرهنگ 
ما را تحت تأثیر قرار می دهند. بعد باالخره به برکت 

قبــول دیگران، این حرف ما هم مورد قبول خیلی 
از کسانی که قبول نمی کردند قرار گرفت! تهاجم 
فرهنگی یک واقعّیتی اســت. صدها-  حاال من که 
می گویم صدها، می شود گفت هزارها؛ منتها حاال 
بنــده چون یک  خــرده در زمینه های آماری دلم 
می خواهد احتیاط کنم، می گویم صدها-  رســانه  
صوتــی، تصویری، اینترنتی، مکتوب در دنیا دارند 
کار می کننــد با هدف ایران! با هدف ایران! نه این 

که دارند کار خودشان را می کنند. یک  وقت هست 
که فرض کنید رادیوی فالن کشــور یا تلویزیون 
فالن کشور یک کاری دارد برای خودش می کند؛ 
این نیست، اصاًل هدف اینجا است؛ با زبان فارسی 
]برنامه می سازند[؛ آن را با وقت استفاده  فارسی  زبان 
یا عنصر ایرانی تطبیق می کنند؛ مسائل ما را رصد 
می کنند و بر طبق آن مسائل، موضوعات و محتوا 
برای رســانه  خودشان تهّیه می کنند؛ یعنی کاماًل 
واضح اســت که هدف اینجا اســت. خودشان هم 

می گویند، انکار هم نمی کنند.«
)بیانات در دیدار اعضای شــورای عالی انقالب 

فرهنگی، 19 آذر 1392(
این مقدمه را گفتم تا به این نکته برسم که در 
این جنگ نرم »شــعر انقالب« ُحکم »خط مقدم« 
جبهــه را دارد. چنان که در دوران دفاع مقدس نیز 
شعر بهترین و کارآمدترین ســالح برای مقابله با 
دشــمنان قســم خورده ملت ایران بود، امروز نیز 
شــعر بهترین وســیله دفاعی در مقابل جنگ نرم 
و تهاجم فرهنگی اســت، و شــاعران راست قامت 
انقالب در ُحکم سربازان از جان گذشته ای هستند 
که باید در سنگر »قلم« و به مدد »کلمه و کالم« به 
خنثی سازی این مین های فرهنگی وسوسه کننده و 
به ظاهر شیرین بپردازند. مین هایی که در بسته بندی 
شــکالت عرضه می شوند، حال آنکه عسلی آغشته 

به زهرند!
همسنگران! بیدار باشیم و دشمن را دریابیم 
و به دشــمن ُمذبذب و حیله گر فرصت ندهیم 

که با اســتفاده از غفلت ما، با شبیخون فرهنگی 
 از کشــته های ما پشــته بســازد. به یــاد دارم 
رهبر معظم انقالب نیز در یکی از دیدارهایی که 
با جمعی از شــعرا، فرهیختگان و اهالی فرهنگ 
داشتند به این نکته مهم که در جنگ نرم »هنر 
و فرهنگ« در خط مقدم مبارزه هســتند  اشاره 
کرده و خطاب به اصحاب فکر و فرهنگ فرمودند: 
»وقتی انســان، تجهیــز، صف آرایی، دهان های 
با حقد و غضب گشــوده شــده و دندان های با 
غیظ فشرده شــده علیه انقالب، امام خمینی و 
آرمان های نظام اســالمی را می بیند، وجود این 
جنگ نرم را باور می کند، هرچند ممکن اســت 
عده ای اینها را نبینند... در این جنگ نرم وظیفه 
مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام عیار 
و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود... 
اهل فرهنگ و ادب گوشه ای از حرکت عظیم و 
مستمر انقالب اسالمی هستند که باید آنچه را 
به عنوان حقیقت می فهمند با فصاحت و بالغت، 
بیان کنند چرا که با شیوه سیاستمداران نمی توان 
در عالم فرهنگ حرکت کرد، بلکه باید با تبیین و 
رساندن حقایق، گره گشایی کرد... شعر انقالب 
باید در خدمت مفاهیم و آرمان های رفیع انقالب 
همچون عدالت، اخالق، اســتقالل حقیقی-  از 
جمله استقالل فرهنگی-  و بازیابی هویت ایرانی 
و اسالمی قرار گیرد و ما در دوران دفاع مقدس 
دیدیم که ملت ایران می تواند به سمت آرمان های 

خود پر بگشاید و پرواز کند.«

امروز سنگر شعر، سنگر پاسداری از نوامیس 
ملی و اسالمی ست. ســنگر حفظ ارزش هاست، 
ســنگر ابالغ پیام های انســانی انقالب به مردم 
جهان است، ســنگر مقاومت و پایداری در برابر 
زیاده خواهی های قدرت های اســتکباری اســت، 
ســنگر حق جویی و عدالت خواهی است، سنگر 
غیرت و شــرف و آزادگی اســت. از ما دور باد که 
در این ســنگر مقدس به واگویه »حدیث نفس« 
بنشینیم و با خزیدن در الک غفلت و بی تفاوتی- 
ناخواسته- جاده صاف کن این تهاجم ناجوانمردانه 
فرهنگی- که در نهایت راه را برای حمله غافلگیرانه 

نظامی دشمن هموار می کند-  باشیم.
ُحسن ختام این نوشتار را به کالمی حکمت آمیز 
از مولی الموحدیــن، حضــرت امیرالمومنین علی 
)علیه الســالم( ُمزین می کنم کــه در همین مورد 
می فرمایند: »کسی که در برابر دشمنش به خواب 
رود )از او غافل باشد( حیله های غافلگیرانه دشمن، 
او را از خــواب بیــدار می کنــد. )غررالحکم، ج ۵، 

ص3۴۴( - یا علی.
فتنه را هم روز روشن، در خیابان دیده ام من
هم میان کینه های کهنه، پنهان دیده ام من

فتنه را در شعِر بی  دردی و در ابیات بی  رگ
در قرائت های بی  غیرت ز قرآن دیده ام من

فتنه را در قلب ایمان های خالی از سیاست
در سیاست های بی  تدبیر و ایمان دیده ام من

فتنه در هیات، میان بی  ولی ها سینه می  زد
فتنه را در حوزه   ی سردرگریبان دیده ام من

فتنه، در بی  دردِی داراست، در عهِد نداری
فتنه را در فقِر ایمان، در غم نان دیده ام من 

فتنه را دیروز وقتی از جنوب شهر رفتم
تا شمال شهر، در طول خیابان دیده ام من

فتنه را در خنجری از پشت، با دست خودی ها
فتنه را در جا زدن، در نقض پیمان دیده ام من

فتنه را در ضربه  ی شمشیر در محراب کوفه 
فتنه را در جام زهری در جماران دیده ام من

گونه  ای از فتنه را خوشحال از اندوه لبنان
گونه  ای را در صف تهمت به مردان دیده ام من

فتنه را هر روز دوشادوش تکفیری به میدان
با زبانی تیزتر از تیغ عریان دیده ام من

فتنه را در فتنه و در بازی قدرت مصّمم
رو به روی ظالم اما، سست و لرزان دیده ام من

این طرف، دیوار افراط است، آن سو، چاه تفریط 
فتنه را هم پشت این، هم در دِل آن دیده ام من
)قاسم صرافان(

ادامه از صفحه ۷


