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حكمت 430 
همانا زيانكارترين مردم در معامالت 
و نوميدترين م�ردم در تالش، مردى 
است كه تن در گردآورى مال خسته 
كند  اما تقديرها با خواست او هماهنگ 
نباشد، پس با حسرت از دنيا رود و با بار 

گناه به آخرت روى آورد.

مدير انتشارات و آژانس ادبي پل گفت: پس از شهادت سردار 
سليماني توسط امريكايي ها، تاكنون ناشراني از ۱3كشور 
خواسته اند اثري را در مورد وي براي ترجمه معرفي كنيم. 
مجی��د جعفري اقدم مدير انتش��ارات و آژان��س ادبي پل در 
گفت وگو با برنام��ه راديوي��ي تقاطع فرهنگ كه از ش��بكه 
راديويي فرهنگ پخش ش��د، گفت: پس از ش��هادت سردار 
سلیماني كه خبر آن به خبِر يك جهان تبديل شد، تعدادي 
از ناشران و آژانس هاي ادبي دنیا كه با ما در ارتباط هستند، 
از ما پرسیدند آيا اثري در ايران هست كه ايشان را به  صورت 

كامل معرفي كند؟
وي افزود: تاكنون ناشراني از 13كش��ور از جمله تركیه، مصر، 

الجزاير، آذربايجان، صربستان، انگلیس، امريكا، سوريه، لبنان، 
قزاقستان، گرجستان، ايتالیا و فرانسه از ما خواسته اند كتابي به 
آنها معرفي كنیم كه درباره شهید سلیماني باشد كه آنها بتوانند 
اين كتاب را ترجمه كنند اما متأس��فانه در حال حاضر كتاب 
جامعي در مورد سردار سلیماني كه حق مطلب را ادا كند، وجود 
ندارد. مدير انتش��ارات پل با بیان اينكه تعدادي از ناش��ران در 
حال حاضر درصدد تألیف كتاب هايي در مورد سردار سلیماني 
هس��تند، گفت: ما به  دنبال اثري پژوهشي و مستند هستیم تا 
بتوانیم اين كتاب را به ناش��ران ديگر كش��ورها معرفي كنیم؛ 
كتابي كه بتواند شخصیت و اقدامات سردار سلیماني را به  طور 

جامع و كامل براي افكار عمومي جهان تبیین كند.

 درخواست ۱3   ناشر خارجي
براي چاپ كتاب درباره سردار سليماني

   سيدمرتضي ذاكر
داوران خارج�ي مس�ابقه »ترامپيس�م« مي گوين�د، 
را  آثارش�ان  بزرگ�ي  بس�يار  كارتونيس�ت هاي 
ب�راي دومي�ن مس�ابقه »ترامپيس�م« ارس�ال كرده 
بودن�د و داوري س�ختي را در اين مس�ابقه داش�تيم. 
دومین مسابقه بین المللي كارتون و كاريكاتور »ترامپیسم« 
با موضوع ترامپ و سیاس��ت هاي دولت امريكا در دو ش��اخه 
كاريكاتور چهره ترامپ و كارتون با رويكردهاي ترامپ برگزار 
شد و نمايشگاه اين رويداد از روز شنبه 21دي ماه در باغ موزه 
دفاع مقدس برپا شده است. سیدمسعود شجاعي طباطبايي 
و س��عید صادقي به همراه جیت��ت كاس��تاناي اندونزيايي و 
شانكار پامارثي هندي كه جزو تیم داوران اين دوره از مسابقه 
ترامپیس��م بودند از كیفیت و س��ختي داوري آثار رسیده به 
دبیرخانه جش��نواره موضوعاتي را در گفت وگو با مهر مطرح 
كردند. شجاعي طباطبايي در رابطه با اين مسابقه گفت: دومین 
دوره مس��ابقه بین المللي كارتون و كاريكاتور »ترامپیسم« 
با توجه به س��رمايه خوبي ك��ه از دوره اول اين مس��ابقه در 
اختیار داش��تیم، كلید خورد. بعد از اختتامیه اولین مسابقه 
»ترامپیسم« ارتباطات و تعامالت با هنرمندان دنیا در سطح 
ديگري قرار گرفت و ارتباطات مان تاكنون حفظ شده است. 
يكي از داليل موفقیت دومین دوره مسابقه نیز از لحاظ آماري، 
همین موضوع بود و شاهد حضور خوبي در اين دوره بوديم و 
البته اساتید بسیار بزرگ و برجسته كارتون و كاريكاتور دنیا 
براي ما كار ارسال كردند كه هر كدام از آنها باعث اعتبار يك 
جشنواره است. دبیر مسابقه ترامپیسم با اشاره به اينكه جیتت 
كاستانا و شانكار پامارثي داوران اين دوره مسابقه ترامپیسم 
هر كدام براي خود يك لشكر هستند، افزود: اين دو هنرمند در 
تمامي مسابقات بزرگ دنیا حتي مسابقاتي كه حضور در آنها 
جسارت بااليي مي خواهد، حضوري چشمگیر دارند، براي مثال 
جیتت كاستانا پوستر مسابقه كاريكاتور هولوكاست را طراحي 
كرد؛ مسابقه اي كه صهیونیست ها تمامي كاريكاتوريست هاي 
شركت كننده در آن را تحريم كردند. همچنین شانكار پامارثي 
در مسابقه هولوكاست مقام سوم كاريكاتور چهره را از آن خود 
كرد. در واقع اين دو داور خارجي مسابقه »ترامپیسم«، نه تنها 
در مسابقات كاريكاتور عمومي دنیا بلكه در مسابقات جبهه 

مقاومت حضوري چشمگیر دارند. 
س��عید صادقي ديگ��ر داور اين مس��ابقه با تأكید ب��ر اينكه 
كاريكاتوريست ها از اقشار روش��نفكر يك جامعه به حساب 
مي آين��د و اتفاقاً نوعي جامعه ش��ناس هس��تند و به راحتي 

مي توانند به ش��خصیت ترامپ بپردازند، خاطر نش��ان كرد: 
در اين مسابقه از كشورهاي زير س��لطه امريكا و اسرائیل، اثر 
ارسال مي شود چراكه ش��خصیت ترامپ اقتضا مي كند به او 
بپردازند. ترامپ با وجود اينكه رس��انه هاي بسیاري را تحت 
س��لطه دارد اما هزارو800 اثر علیه او و حامیانش به مسابقه 

»ترامپیسم« مي رسد! 
جیتت كاستانا اهل كشور اندونزي به عنوان يكي ديگر از داوران 
مسابقه »ترامپیس��م« درباره اين مس��ابقه گفت: ترامپ آدم 
خطرناكي به حساب مي آيد چون تاجر است؛ تاجرها فقط به 
فكر سود و زيان شان هستند و پول حرف اول را در ارتباطات آنها 
مي زند، بنابراين تا زماني كه ضرر نكنند، خجالت نمي كشند و 
تا زماني كه س��ود مي كنند به چیز ديگري توج��ه ندارند، به 
همین دلیل است كه مسابقه كارتون و كاريكاتور »ترامپیسم« 
جذاب است. وي در ادامه افزود: كارتونیست هاي بسیار بزرگي 
آثارشان را براي دومین مسابقه »ترامپیسم« ارسال كرده بودند، 
مثل آنجل بولیگان از مكزيك. اين كاريكاتورها در ابتدا از نظر 
موضوع، سپس از لحاظ ايده و تكنیك اجرايي و هنري سنجیده 
شدند، البته داور نهايي آثار بر اساس بیشترين امتیازي سنجیده 
شد كه آثار از داوران دريافت كرده بودند و جمع برآيند امتیازات 
مورد نظر قرار گرفت. ش��انكار پامارثي داور هندي مس��ابقه 
»ترامپیس��م« با ابراز همدردي بابت شهادت سردار سلیماني 
اظهار داش��ت: من در بسیاري از جش��نواره ها و مسابقه هاي 
كارتون و كاريكاتور حضور داش��ته ام اما مهم ترين جشنواره 
كاريكاتور و كارتون، »ترامپیسم« است. ترامپ در حال چیدن 
ديواري به دور امريكاست و مسئله اي كه براي ايران به وجود 
آورده، براي انتخابات آينده است. هنرمندان از ۷9كشور براي 
ابراز مخالفت خود نسبت به ترامپ و سیاست هايش در مسابقه 
كارتون و كاريكاتور ترامپیسم شركت كردند و من هم افتخار 

داشتم كه داور اين مسابقه باشم.

به رغم سروصداهاي برابري جنسيتي در غرب اتفاق مي افتد

محكوميت »بي بي سي« در پرونده تبعيض جنسيتي

»بي بي سي« در طرح دعوي يكي از مجريان زن كه ادعا كرده 
بود در پرداخت حقوق به مجري مرد نس�بت ب�ه او تبعيض 
جنس�يتي صورت گرفته، در دادگاه محكوم ش�ناخته شد. 
به رغم ادعاهايي كه رسانه هاي غربي درباره برابري حقوق زنان و 
مردان سر مي دهند و كشورهايي مثل ايران را به نقض آن متهم 
مي كنند، وقايع سال هاي اخیر نشان مي دهد كه تبعیض جنسیتي 
در نهادهاي رسمي غرب يك امر تثبیت شده است كه آگاهانه و 
مبتني بر مباني اعتقادي اعمال مي شود، هرچند نظام حقوقي اين 

كشورها اعمال اين رفتارها را غیرقانوني تشخیص دهد. 
در تازه ترين مورد هالی��وود ريپورتر گزارش داده كه »س��میرا 
احمد« از مجريان ش��بكه انگلیسي بي بي س��ي كه مدعي شده 
براي كار در يك برنامه به عنوان مجري در مقايسه با مورد كاري 
كاماًل مش��ابه كار يك مجري مرد، حقوق كمتري دريافت كرده 
و از اين رو بیش از 900هزار دالر از بي بي س��ي طلبكار است در 
دادگاه توانسته ادعاي خود را اثبات كند. طبق گزارش هايي كه 

برخي زنان سرشناس شاغل در كشورهاي غربي طي سال هاي 
اخیر مطرح كرده اند موضوع تبعیض جنسیتي ابعاد گسترده اي 
دارد كه از باالترين سطح شغلي چون سلبريتي هاي هالیوودي 
تا كاركنان نهادهاي سیاس��ي و اجتماعي چون پارلمان اروپا را 
دربرمي گیرد. در تازه ترين مورد بي بي سي در پرونده شكايت يك 
زن مجري كه با عنوان »تبعیض جنسیتي« مطرح بود، شكست 

خورد و بايد به او حقوق برابر با مجري مرد بپردازد. 
»سمیرا احمد« مجري، روزنامه نگار، نويسنده و گوينده ادعا كرده بود 
 »Newswatch« كه كار اجراي خود در برنامه بي بي سي با عنوان
را با اجراي »ِجِرمي واين« كه برنامه اي مشابه اجرا مي كند مقايسه 
كرده و با وجود شباهت سطح و نوع كار حقوق و دستمزدي به مراتب 
پايین تر دريافت كرده و اين مس��ئله چی��زي جز مصداق تبعیض 
جنسیتي نبوده اس��ت. دادگاه نیز اين ادعا را كاماًل درست ارزيابي 
كرده و علیه بي بي سي رأي صادر كرده تا مابه التفاوت حقوقي را كه 
به آن مجري مرد پرداخت شده به خانم »سمیرا احمد« پرداخت 
كند. سمیرا احمد براي هر قس��مت از اين برنامه 440پوند)5۷5 
دالر( دريافت مي ك��رده حال آنكه آقاي »جرم��ي واين« براي هر 
قس��مت 3هزار پوند)3هزارو900دالر( دريافت مي كرده اس��ت، 
بنابراين او اكنون ۷00هزار پوند)915هزار دالر( بابت مابه التفاوت 

پرداخت با مجري مرد، از بي بي سي طلبكار است. 
سمیرا احمد طي دادگاه گفته بود: نمي توانم درك كنم كه چگونه 
براي من، به عن��وان يك زن، مبلغي پايین ت��ر از جرمي وين، به 
عنوان يك مرد، براي ارائه برنامه  و انجام كارهايي بسیار مشابه، تا 

اين اندازه میزان حقوق و دستمزد پايین باشد.

روايت داوران »ترامپيسم« از اين رويداد بين المللي 
شانكار پامارثي: من در بسياري از جشنواره ها و مسابقه هاي كارتون و كاريكاتور 

حضور داشته ام اما مهم ترين جشنواره كاريكاتور و كارتون، »ترامپيسم« است

دولت آبادي و تكريم »سردار«
محمود دولت آبادي نويسنده پرآوازه معاصر را سال هاست كه 
مي شناسم؛ از طريق گفت و شنودهاي متعدد تاريخي و سپس 
حضور در محافل رس��مي يا غیررس��مي دوس��تان مشترك؛ 
باهوش است و دقیق و توصیف گر و البته داراي نثري فخیم و 
تا حدودي تأثیرپذيرفته از نويسندگان روس. در جهان بیني و 
تاريخ و سیاست نیز ديدگاه هايي دارد مخصوص به خويش كه 

مي توان آن را پذيرفت يا نپذيرفت. 
به رغم منظر ش��فاف درباره رژيم گذشته و سه سال تحمل 
زندان حكومت شاه، پس از انقالب نیز در سويه دگرانديشان 
جاي گرفت��ه و با نظام مس��تقر نیز مرزبندي هايي روش��ن 
دارد. اين همه گفتم كه معلوم ش��ود نگاش��ته معروف او در 
تكريم سردار سلیماني، بر كدامین قلم جاري گشته است. 
تأس��ف نامه او نیز كاماًل با پس زمینه ناسیونالیسم سكوالر 

نوشته شده است. 
با اين همه »مافیاي روشنفكري« از تحمل ديدگاه ناهمسوي 
كسي چون دولت آبادي نیز عاجز است و از هر رطب و يابسي 
چنگ مي آويزد تا يا او را به عقب نشیني وادارد و اگر نشد، مطلقاً 

از چشم بیندازد! 
يكي از مضحك ترين تقالهاي اين دول��ت پنهان، علم كردن 
برادري است كه اكثراً پیش از اين قضايا، نامي از وي نشنیده اند، 
با رفتاري كه بي شباهت به اخوي حاتم طايي نیست! گفته اند 
كه برادِر حاتم نه پولي و نه دستي براي بخشش داشت. انديشه 
كرد كه چگونه به شهرت برادر نائل شود و نتیجتاً بدين نتیجه 
رسید كه چاره كار، »ادرار در چاه زمزم« است! اگر همه برادر 
را با سخاوت به ياد مي آوردند، دست كم او را نیز با اين عمل به 

خاطر بسپارند!
و دست آخر تذكاري به همه ابواب جمعي جريان روشنفكري 
به اينكه: وقتي اين مافیا با يك��ي از نامدارترين چهره هاي خود 
چنین حمله ور مي شود، حس��اب امثال شما پیشاپیش پاك و 
تسويه اس��ت! راس��تي يادم آمد كه يك بار دولت آبادي به من 
گفت: »روش��نفكران ايراني، مانند هووها باهم رفتار مي كنند! 

بعضي از آنها در مواقعي، وحشتناك مي شوند!«

محمدرضا كاييني     يادداشت

اعالم انص�راف چن�د هنرمن�د از حضور در 
جش�نواره هاي چندگانه »فج�ر«، در فضاي 
مجازي بحث هاي گوناگوني را در پي داشت. به 
نظر مي رسد مهم ترين انصرافي اين جشنواره 
مس�عود كيميايي بود كه درخواس�ت خارج 
شدن فيلمش از جشنواره فجر را داشت كه با 
مخالفت صريح تهيه كننده فيلم روبه رو شد، 
آيا دبيران جشنواره فيلم فجر هم توانستند 
واكنش قاطعي به بازي انصراف داشته باشند؟!

كیمیايي كارگردان فیلم »خون شد« با انتشار 
ويدئويي كه در آن گويا ش��رايط روحي و رواني 
خوبي نیز ندارد، اعالم كرد نمي خواهد فیلمش 
در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد. اين 
اتفاق كه به نوعي پش��ت كردن ب��ه مهم ترين 
رويداد س��ینمايي كش��ور بود، با واكنش جواد 
نوروزبیگي تهیه كننده فیلم مواجه شد و عماًل 

آنچه كیمیايي مي خواست، محقق نشد. 
   از »قاتل اهلي« تا »خون شد«

حضور مجدد كیمیايي در جشنواره فجر تنها به 
يك دلیل داراي ارزش ب��ود و آن جايگاه وي در 
سینماي ايران است كه نامش يادآور ساخته مهم 
وي در سال هاي دور است. كیمیايي در سال هاي 
اخیر هر بار به جش��نواره فیلم فجر آمده است 
فیلم هايش به دلیل ضعف هاي آشكار و غیرقابل 
قبول، با تمسخر و خنده اهالي منتقدان سینما 
روبه رو شد. آخرين باري كه كیمیايي فیلمي را 
به جشنواره فجر آورد؛ اثري به نام »قاتل اهلي« 
بود. اين فیلم در سینماي رس��انه ها با خنده و 
»هو« شدن روبه رو شد و اين مسئله آنقدر براي 
پوالد كیمیايي بازيگر نقش اول فیلم س��نگین 
بود كه در سالن سینما اختیار خودش را از دست 
داد و خط��اب به خبرن��گاران و منتقدان گفت: 
»خفه شید«! »قاتل اهلي« هیچ دستاوردي در 
فجر نداشت. امسال هم هنوز جشنواره فجر آغاز 
نشده كیمیايي با يك حاشیه حضور خود را اعالم 
كرد. وي كه گويا از سه روز ديرتر متوجه سقوط 
هواپیماي مسافربري شده است، خواستار ديده 
نشدن فیلمش در جشنواره شد، اما نوروزبیگي 
تهیه كننده فیلم در مصاحبه اي اعالم كرد: فیلم 
»خون شد« در جشنواره فیلم فجر حضور دارد 

و نمايش داده مي شود اما با احترام به نگاه و نظر 
آقاي كیمیايي، تقاضاي ما اين اس��ت كه فیلم 
در بخش كارگرداني داوري نش��ود و در مابقي 

بخش ها مورد قضاوت قرار گیرد.
   واكنش منفعالنه دبير جش�نواره فيلم 

فجر
اعالم مخالفت س��ازنده فیلم »خون شد« براي 
حضور در جشنواره فیلم فجر با واكنش كاربران 
فضاي مجازي روبه رو ش��د. وحی��د يامین پور، 
فعال فرهنگي و مج��ري تلويزيون در توئیتر به 
اين موضوع واكنش نش��ان داد و با بیان اينكه 
اقدام كیمیاي��ي در همصدايی ب��ا ترامپ بوده، 
نوشت: »ضمن ابراز تأس��ف براي وزارت ارشاد 
پیش��نهاد مي دهم هر كس��ي به اين ش��یوه به 
جشنواره اهانت كرد براي همیشه از شركت در 

آن محروم شود.«
ابراهیم داروغه زاده اما در پاسخ اين متن نوشت: 
»توهین به يك كارگردان بزرگ و پیشكسوت 
سینما به هر دلیلي درست نیست. آقاي كیمیايي 
عزيز هیچ همراهي ای با رئیس جمهور بي شرف 
امريكا نداشته است. تألم و احساس همدردي با 
خانواده هاي بازماندگان هواپیماي مسافربري از 

طرف هنرمندان طبیعي است. جشنواره فیلم 
فجر با حضور سینماگران معني پیدا مي كند.« 

اين واكنش بدون هی��چ موضع گیري ای درباره 
س��خنان كیمیايي، تنها ي��ك موضع منفعالنه 
و ضعی��ف بود كه ب��ه نظر مي رس��ید يك دبیر 
حرفه اي جش��نواره فیلم فجر حداقل در رسانه 
بايد از حیثیت و جايگاه جشنواره اي كه متصدي 
آن اس��ت، دفاع كند. دبیر جشنواره فجر به اين 
اشاره نكرد كه جان باختن تعدادی از هموطنان 
در حادثه تلخ سقوط هواپیما نمی تواند بهانه ای 
منطقی ب��رای انصراف از روي��داد مهمی چون 

جشنواره فیلم فجر باشد.
   تئاتر؛ ديگر محل انصرافي ها 

به غیر از فیلم فج��ر، جش��نواره تئاتر فجر هم 
ش��اهد انصراف برخي از گروه هاي تئاتري بود؛ 
گروه هايي كه در صفحات اينستاگرام انصراف 
خود را از حضور در جش��نواره بین المللي تئاتر 
فجر كه جدي ترين رخداد تئاتري ايران اس��ت 
اعالم كردند. اين اتفاق نیز ب��دون واكنش نادر 
برهاني مرند، دبیر جشنواره روبه رو شد. به نظر 
مي رسد در كنار واكنش ضعیف دبیر جشنواره 
فیلم فجر، بايد فكري هم به س��كوت بي معناي 
دبیر تئاتر فجر داش��ت كه مشخص نیست چرا 
سكوت كرده و براي سامان دادن به وضعیت اين 

جشنواره اقدامي نمي كند. 
   تجسمي فجر؛ تجسم مديريت فشل

ضعیف ترين دبیران انتخابي براي جشنواره هاي 
فجر را بايد به نام بخش تجسمي اين جشنواره ها 
دانست؛ جايي كه نه تنها دبیر نتوانسته از مقام 
و منزلت جشنواره دفاع كند بلكه با خالي كردن 
جايگاه عماًل خود به بخشي از حاشیه سازي هاي 

كودكانه تبديل شده است. 
خبرگ��زاري ايرنا درب��اره وضعیت جش��نواره 
تجس��مي فجر نوش��ت: »ابراهیم حقیقي دبیر 
دوازدهمین جش��نواره هنرهاي تجسمي فجر 
به همراه تعدادي از دبیران و داوران بخش هاي 
اين جش��نواره از حضور در جش��نواره يادشده 
اس��تعفا كردند ولي هنوز مشخص نیست اداره 
كل هنرهاي تجس��مي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي اين استعفا را خواهد پذيرفت يا خیر.« 

   وزارت ارشاد منفعل نباشد
در شرايطي كه كمتر از يك ماه ديگر به برگزاري 
جش��نواره فیلم فجر باقي مانده است، وزارت 
ارشاد به عنوان متولي برگزاري جشنواره هاي 
فجر بايد فكري به ح��ال انتخاب هاي ضعیفي 
كه تاكنون داشته بكند. افرادي امروز سكاندار 
جشنواره ش��ده اند كه حتي نمي توانند پاسدار 
نام »فج��ر« كه نش��انه اي از پی��روزي انقالب 
اسالمي است، باش��ند. انفعال وزارت ارشاد در 
اين شرايط مي تواند باعث جري تر شدن برخي 
افراد ماجراجو براي بازي با جايگاه جش��نواره 
فجر ش��ود؛ اتفاقي كه در نهايت به ضرر وزارت 
ارشاد است و نگاه جامعه نسبت به وزارتخانه اي 
كه حت��ي تواناي��ي جمع كردن حواش��ي يك 

جشنواره را ندارد، تغییر خواهد داد.

واكنش هاي ضعيف دبيران جشنواره هاي فجر به حاشيه سازي هاى كودكانه

»فجر«دبيربادرايتميخواهد
از قديم گفته اند حرمت امامزاده با متولي است. در جريان برخي انصراف هاي كودكانه اي كه روز گذشته 

از جشنواره هاي فجر صورت گرفت به نظر مي رسد دبيران اين مهم ترين رويدادهاي انقالب اسالمي 
نتوانسته اند از حيثيت آن پاسباني كنند

اف��رادي ام��روز س��كاندار 
جشنواره ش��ده اند كه حتي 
نمي توانند پاسدار نام »فجر« 
ك��ه نش��انه اي از پي��روزي 
انقاب اس��امي است، باشند

در كنار واكن��ش ضعيف دبير 
جشنواره فيلم فجر، بايد فكري 
هم به س��كوت بي معناي دبير 
تئاتر فجر داشت كه مشخص 
نيست چرا سكوت كرده است

اختتاميه كنگره ملي »اميركبير؛ امير وقف« 
در دانشگاه اميركبير

مراس�م اختتاميه نخس�تين كنگره ملي »اميركبير؛ امير 
وقف« در دانش�گاه صنعتي اميركبير برگزار خواهد ش�د.   
به گزارش »جوان« دبیرخان��ه كنگره مل��ي »امیركبیر؛ امیر 
وقف«، مراسم اختتامیه و تقدير از آثار برگزيده اين رويداد فردا 
از ساعت 14 الي 1۷ در سالن مركزي دانشگاه صنعتي امیركبیر 
با حضور جمع كثیري از اس��اتید، هنرمن��دان، صاحبنظران و 

فرهنگ دوستان برگزار مي شود. 
طبق اعالم دبیرخانه اين كنگره، هزارو200 اثر فاخر در چهار 
بخش »علمي«، »ادبي«، »هنري« و »فضاي مجازي« به اين 
كنگره ارس��ال گرديده كه پس از انجام داوري توس��ط اساتید 
هر حوزه، نهايت��اً 200 اثر به عن��وان آثار برگزي��ده در پايگاه 
 www. amirevaghf. ir اطالع رس��اني كنگره ب��ه آدرس

معرفي شدند. 
كنگره مل��ي »امیركبی��ر؛ امیر وق��ف« با هدف آش��نايي 
بیشتر اقش��ار مختلف جامعه به ويژه جوانان و دانشجويان 
با ابعاد زندگ��ي و حیات فكري- سیاس��ي واقف نام آش��نا 
میرزامحمدتقي خان فراهاني، نمودار ساختن زواياي پنهان 
شخصیتي ايشان و نهايتاً الگوگیري از سیره اين سیاستمدار 
برجسته و بزرگ تاريخ در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و سیاسي، به همت »اداره كل اوقاف و امور خیريه 
اس��تان تهران«، »دانش��گاه امام صادق )ع(«، »دانش��گاه 
صنعتي امیر كبیر« و »بنیاد صیانت از حقوق ش��هروندي« 

برگزار می شود.

    ديده بان

ن�ام قرباني�ان حادث�ه س�قوط هواپيم�اي مس�افربري 
اوكرايني بر ديوارنگاره ميدان وليعصر)عج( نقش بس�ت. 
به گزارش ايسنا، ديوارنگاره میدان ولیعصر)عج( كه همزمان با 
برگزاري مراسم تشییع سردار سپهبد قاسم سلیماني با طرحي 
از اين سردار ملي باال رفته بود، به دنبال اعالم توضیحاتي مبني 
بر ش��لیك غیرعمد به هواپیماي اوكراين��ي، از صبح ديروز با 

طرحي از اسامي كشته شدگان در اين سانحه هوايي در میدان 
ولیعصر)عج( خودنمايي مي كند. 

اين طرح همچنین با جمله »آه از غمي كه تازه ش��ود با غمي 
ديگر/ جز همدلي نباش��دمان مرهمي ديگر« و هشتگ »داغ 
سنگین تر ش��د« همراه شده و اين س��انحه را به مردم تسلیت 

گفته است.

 درج نام جان باختگان سانحه هوايي 
بر ديوارنگاره ميدان وليعصر)عج(

از آبروی عزيزت قسم گرفتی تو
چه خوب بعد علمدار علم گرفتی تو

در امتحان شجاعت چقدر بنده شدی
شهید نیستی اما شهید زنده شدی

برای مام وطن خوش مجاهدت كردی
تو آبروی خودت را فدای خط كردی
به آب و خاك وطن اقتدار بخشیدی

در انتقام، به ما افتخار بخشیدی
جواب حمله داعش به شهر را دادی
شبیه صاعقه بر جان خصم افتادی

در آن زمان كه ذلیالنه گفتمان كردند
بگو بخند سر میز دشمنان كردند

صدا زديد كه دشمن حقیر كوچكی است
هنوز برگ برنده توان موشكی است
تالش توست كه امنیت وطن داريم
سپاه رزم، مجهز به نقطه زن داريم
برای امنیت مملكت سپند شديد
به انتقام شهیدانمان بلند شديد

زديد و هیمنه خصم، بد به هم پیچید
میان معركه عین االسد به هم پیچید

اگرچه در دل شب بود، نور آورديد
برای ما همه حس غرور آورديد

تمام ما ز علمداری تو ممنونیم
از استقامت و سرداری تو ممنونیم

تو امتحان شدی اما، چه امتحانی هم
كه مي رسد ظفر تو به جاودانی هم

قسم به خون شهیدان كه آبرودار است
وقوع حادثه در صبح جنگ، بودار است

تنور فتنه گری گرم مي شود، هرگز
امیر ما ترور نرم مي شود، هرگز

دعای مردم ما سنگريست پشت سرت
تمام كشور ما لشكريست پشت سرت

اگر گناه به گردن گرفته ای امروز
سپر مقابل دشمن گرفته ای امروز

كالس درس تواضع در عذرخواهی توست
دل شكسته مردم همه سپاهی توست
تو گوی سبقت خود را ز ديگران بردی

دلم گرفت تو گفتی كه كاش مي مردی
ذخیره شهدايی امید ايرانی

امید مردم مايی پس از سلیمانی
غريب نیستی آری به فاطمه سوگند
به دست های علمدار علقمه سوگند

تو با هجوم تنش ها مقابله كردی
تو با امام زمانت معامله كردی

سروده اي تقديم به سردار حاجي زاده 

از آبروى عزيزت قسم گرفتی تو

محمدجواد پرچمي     شعر


