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يارمىآيد
زهــى خجســته زمانــى کــه يار بــاز آيد

بــه کام غمــزدگان غمگســار بــاز آيــد
به پيش خيل خيالش کشــيدم ابلق چشــم

بــدان اميــد کــه آن شهســوار بــاز آيــد
اگــر نه در خــم چــوگان او رود ســر من

ز ســر نگويم و ســر خود چــه کار باز آيد
مقيــم بر ســر راهش نشســته ام چون گرد

بــدان هوس کــه بديــن رهگذار بــاز آيد
دلــى که بــا ســر زلفيــن او قــرارى داد

گمــان مبــر کــه بــدان دل قرار بــاز آيد
چــه جورهــا که کشــيدند بلبــان از دي

بــه بــوى آنکــه دگــر نوبهــار بــاز آيــد
ز نقش بنــد قضــا هســت اميــد آن حافظ

کــه همچو ســرو به دســتم نگار بــاز آيد
خواجه حافظ 

عاشقگمنام
مى بــرم ايــن روزهــا نــام تــو را آرام تــر

تــا بمانــم در شــمار عاشــقان گمنام تــر
نيســتى فرصت براى درد دل کردن کم ست

درد دل باشــد بــراى دردهايــى عام تــر
آيينگى ســت و  آيينــه  از  دورى  اول  درد 

درد دوم درد دل هايــى از ايــن هــم خام تر
کاشکى گاهى به ما سر مى زدى هر چند نيست

در ميــان خســتگان از قلــب مــا ناکام تر
خشک شد لب هاى ما با چند ندبه مى رسى؟

جان موال، ساقى از دست تو شد اينجام، تر؟!
زير لب ذکر تو را هر روز و هر شــب گفته ام

آرام تــر! آرام تــر...  اى:  آرام تــر...  گفتــه 
مى رســى با انتخابى ســخت! مى دانم ولى

بى گمــان از عاشــقانى بهتــر و خوش نام تر
ســهم ما... شــوق حضور و آبــروى انتظار

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

يوسفدنیا
مرا ببخش نگشــتم چنان کــه مى خواهى

به پات جان نســپردم ز فــرط خودخواهى
هميشــه عهد شکستن ز ســمت من بوده

مــرا ببخش که ســوگند خــورده ام  گاهى
تمــام عمــر فقــط ادعــا، کــه يــار توام

ولــى دريغ چــه گويم، خودت کــه آگاهى
دنيــا يوســف  و  جانــى  کشــور  عزيــز 

ولــى دريــغ کــه مــاه نشســته در چاهى
و بــاز پرســش آخر، جــواب معلوم ســت

»عزيــز فاطمــه آيا بــود ســويت راهى؟«
  علی لواسانی

ضربالمثلها
اى هميشــه شــهد يادت از عسل ها بيشتر

من به دنبال تو هســتم در غزل ها بيشــتر
هــر چه مى گويند با يــک گل نمى آيد بهار

من دلــم مى گيرد از ضرب المثل ها بيشــتر
در حرم تا غرق بهجت مى شوم حس مى کنم

مى وزد عطــر تو در بعضى محل ها بيشــتر
عــده اى ناباورنــد و خــوب مى دانــم چرا

هســت پيرامون تو بحث و جدل ها بيشــتر
نــام تــو دکان بعضى ها شــد و ايــن روزها

هســت زرق و بــرق بــازار بدل ها بيشــتر
از فــرج مى خوانــم و محــو مــؤذن زاده ام

لحظــه حــى علــى خيرالعمل ها بيشــتر
آسمان ابرى ســت وقتى گرم مى گيرد دلت

تکيــه تکيه بــا علم هــا و کتل ها بيشــتر
کربــا را بــا نگاهت غــرق بــاران مى کنى

گريــه ات مى گيــرد اما روى تل ها بيشــتر
در قصايــد پاى ثابت هســتى امــا باز هم -

من به دنبال تو هســتم در غزل ها بيشــتر
  احمد حسین پور علوی

دلجمکرانىام
هــر شــب يتيــم توســت دل جمکرانى ام

جانــم به لــب رســيده بيــا يــار جانى ام
م گرفتــه ا ا  ر نى تان  نشــا د هــا  با ز  ا

عمــرى اســت عاجزانــه پى آن نشــانى ام
ِطى شــد جوانــى من و رؤيت نشــد ُرخت

زندگانيــم« ايــن  از  جوانــى  »شــرمنده 
بــا من بگو کــه خيمه کجا مى کنــى به پا

آخــر چــرا به خــاک ســيه مى نشــانى ام
در ايــن دهه اگر چه صدايت گرفته اســت

يک شــب بخوان به صوت خوش آسمانى ام
در روضــه احتمال حضورت قوى تر اســت

شــايد به عشــق نــام عمويــت بخوانى ام
هــم پيــر قــد خميدگــى زينــب تــوام

خيزرانــى ام لــب  دو  آن  داغ دار  هــم 
ايــن روزهــا که حــال مــرا درک مى کنى

آتشفشــانى ام دل  بــر  دســت  بگــذار 
در بــه درى بــراى غام تو خوب نيســت

تأييــد کــن کــه نوکــر صاحــب زمانى ام
 عباس احمدی

اخبارادبىوهنری
نمونه ای دیگر از آزادی بیان در غرب! 
مورخ88سالهآلمانى

بهجرمانکارهولوکاستزندانىشد
اورســوال هاوريک مورخ 88 ساله آلمانى تنها به دليل نقل قول از 
کتابى که اردوگاه هــاى کار اجبارى يهوديان در جنگ جهانى دوم را 
انکار کرده بود، به جرم »انکار هولوکاســت«، در برلين محاکمه و به 

زندان محکوم شد! 
به گزارش خبرنگار کيهان، راديو صداى آمريکا گزارش داد که اين 
پيرزن به نام »اورسا هاوريک«، پيش از اين نيز به اتهام سخنان مشابه 

به 10 ماه زندان محکوم شده بود!
قابل ذکر اينکه شخصيت هاى معروفى همچون جان ايروينگ، روژه 
گارودى، روبر فوريسون و يورگن گراف از جمله افرادى بوده اند که به 
خاطر اظهار نظر يا نگارش مطلبى در رد کشتار يهوديان در جنگ دوم 

جهانى محاکمه شده و به زندان و تبعيد محکوم شدند.
اين اتفاقات که ســابقه اى تاريخى دارند در حالى روى مى دهد که 
کشورهاى غربى هميشه حکومت هاى مخالف خود را به نقض آزادى 
بيان محکوم کرده و نظام هاى سياســى خود را طرفدار آزادى بيان و 

انديشه معرفى کرده اند!
اما به طور رســمى در 11 کشور اروپايى و در خود اياالت متحده 
آمريکا، اگر درباره بخشى از تاريخ )مربوط به يهوديان در جنگ جهانى 
دوم( سخن ديگرى به جز آنچه مورد تاييد صهيونيست هاست، گفته 
شود »انکار هولوکاست«به شمار آمده، جرم محسوب شده و گوينده يا 

نويسنده آن به زندان محکوم خواهد شد. 
اين در حالى است که هرگونه توهين به اديان الهى از جمله اسام در 
اين کشورها نه تنها جرم محسوب نشده بلکه از سوى حاکمان و نهادهاى 
قدرت تشويق مى شود. همچنانکه دو سال پيش نشريه »شارلى ابدو« 
در فرانسه کاريکاتورهايى موهن عليه پيامبر اسام انتشار داد و مورد 
حمايت بيشترى قرار گرفت و يا کاريکاتوريست دانمارکى عليرغم وهن 
پيامبر خاتم از سوى مجامع دولتى داخل و خارج دانمارک تشويق شد.
البته اين آزادى بيان در موارد ضد اخاقى مانند مســائل جنسى 
و خــرد کردن کرامت انســانى نيز در بى پرواترين اشــکال رواج دارد، 
همچنانکه محدوديت هاى بيانى نيز تنها درمورد يهوديان جنگ دوم 
جهانى متوقف نشــده و به هرآنچه منافع تاکتيکى و استراتژيک غرب 
را مورد تهديد قرار دهد، تســرى پيدا مى کند. از همين روى عليرغم 
انحصار تمام رسانه هاى اصلى در دست گروهى سرمايه دار صهيونيست، 
در ساير رسانه ها نيز سخن گفتن از مسائلى مانند علت حضور آمريکا در 
خاورميانه و تعداد کشته شدگان آن و همچنين حمايت هاى آمريکا از 
تروريست ها و آپارتايد خواندن رژيم اسرائيل و... و حتى انتشار و توزيع 
کتاب هايى مانند »اســناد النه جاسوسى آمريکا« نيز جرم به حساب 

آمده و عوامل آن به زندان محکوم مى شوند.
نکوداشتنويسندهایکهبنیانگذار

هستههایمبارزاتىهنرمندانجوانبود
همايش نکوداشــت مرحوم اميرحسين فردى، مديرمسئول فقيد 
کيهان بچه ها، با حضور جمعى از نويســندگان و اســاتيد دانشگاه در 

دانشگاه محقق اردبيلى شهرستان اردبيل برگزار شد.
در قالــب اين همايش، يک خيابان و همچنين کتابخانه تخصصى 
شهرستان نير در استان اردبيل و زادگاه اميرحسين فردى، به نام وى 

نامگذارى شد.
در همايش نکوداشــت فردى، محسن مومنى شريف، رئيس حوزه 
هنرى کشور گفت: اميرحسين فردى عاقه اى به شناخته شدن نداشت 

و اين علت گمنامى وى بود.
رئيس حوزه هنرى با بيان اينکه اميرحســين فردى نويســنده اى 
روشنفکر و مســئول و از معماران ادبيات داستانى بعد از انقاب بود، 
گفت: وى فردى آزادانديش بود، ولى به برخى مسائل از جمله دين و 

کشور و انقاب تعصب داشت.
مومنى تصريح کرد: تعصب فردى به تشــيع، ايران، زبان فارســى 
و انقاب اســامى از ديگــر خصوصيات شــخصيتى وى بود که در 
نوشــته هايش نيز زبان فارسى را به درستى مى نوشت و انتقال مى داد 
کــه به طور حتم چنين افرادى تأثيرات قابل توجهى در فضاى ادبيات 

کشور برجاى مى گذارند.
گودرز صادقى رئيس دانشــگاه محقق اردبيلى نيز در اين همايش 
با بيان اينکه اميرحســين فردى يک هنرمند مومن و سختکوش در 
عرصــه فعاليت هاى ادبى دوران انقاب بــود، تصريح کرد: همچنين 
فردى بنيان گذار هسته هاى جوانان هنرمند انقابى و در شمار افرادى 
بود که نهال پر طراوت هنر انقاب را در برابر دشمنان نگهدارى و به 

شکوفايى و بارورى رساندند. 
رئيس بنياد نخبگان اردبيل نيز عنوان کرد: هويت هر کشورى مديون 
نخبگان و مشاهير آنها مى باشد و هويت کشور ما نيز مديون بزرگانى 

مانند »اميرحسين فردى« است.
حسين شــايقى افزود: فعاليت هاى اميرحسين فردى در سطوح 
مختلفى دســته بندى مى شود که پايه گذارى ادبيات داستانى انقاب، 
برگزارى کاس هاى مختلف در حوزه ادبيات انقاب اسامى و پايدارى 
و خاقيت و خستگى ناپذيرى وى در اين زمينه از جمله اين ها است.

وى تأکيد کرد: فعاليت هاى مرحوم فردى به قدرى مهم و تاثيرگذار 
بود که در سال 87 موفق به دريافت نشان درجه يک هنرى شد و آثار 

وى در اين حوزه تا ابد ماندگار شد.
پولفیلمهایايرانى

در»تحريم«بانکهایفرانسوی
کشورهاى اروپايى، سينماى ايران را هم تحريم اقتصادى کردند!

به گزارش فارس، بر اساس اخبار رسيده، برخى فعاالن عرصه فروش 
فيلم که در بازار فروش فيلم »کن« )که همه ساله همزمان با برگزارى 
جشنواره فيلم کن در فرانسه برگزار مى شود( اقدام به فروش فيلم به 
طرف هــاى خارجى کرده اند، هم اکنون با مشــکات جدى در زمينه 
بازگشت پول هاى خود به دليل تداوم تحريم هاى مالى مواجه هستند.
اين مشــکات بيشتر مربوط به آن دسته از فروشندگان و فعاالن 
فروش فيلم در بازار فيلم فرانســه است که داراى اقامت در اين کشور 
نيســتند و به همين دليل بانک هايى نظير بانک LCL فرانسه براى 
پرداخــت پول به صاحبان آثار مشــکاتى را ايجاد کرده و هم اکنون 
پس از حدود ۴ ماه از برگزارى جشنواره و بازار فيلم کن، پول بسيارى 

از اين فعاالن عرصه فيلم، در حساب هاى آنها بلوکه شده است.
مشخص نيست مسئوالن چه تدبيرى براى حل اين معضل ايجاد 
شده براى فعاالن عرصه فرهنگى و هنرى دارند، آن هم در حالى که وزير 
امور خارجه چندى پيش صريحا اظهار داشت که »ما حتى نمى توانيم 

يک حساب بانکى در انگليس افتتاح کنيم.«
از سوى ديگر بازار فيلم کن يکى از مهم ترين رويدادهايى است که 
مورد توجه ســينماگران و صاحبان آثار سينمايى بوده و فروش فيلم 
به ديگر کشــورها در اين بازار، زمينه درآمدزايى و تبادل فرهنگى را 

فراهم مى کند.
حاال بروز اين مشکل به دليل باقى ماندن تحريم هاى پولى و مالى 
مى تواند اين بازار مورد توجه براى فيلم ســازان ايرانى را با مشکات 

جدى مواجه کند.

هدیه به خوانندگان

آیت اهلل شهید بهشتی)ره(: آيا نگريسته اى به انسانى که هوس کيش است، 
هوا پرست است و با اينکه خيلى عالم است و داراى گنجينه معلومات، اما خدا 

او را گمراه کرده است، خيلى هستند که عالمند اما رهرو رهياب نيستند.
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رهبر انقالب در دیدار نخبگان جوان تاکید فرمودند

برجامبهنفعآمریکاست
اگرآنراپارهکندماریزریزمیکنیم

مراسم تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام دفاع 
مقدس در دانشگاه پیام نور قم برگزار شد.

مراسم تشــييع و خاکســپارى پيکرهاى پاک دو شهيد 
گمنــام دفاع مقدس پيــش از ظهر ديروز در دانشــگاه پيام 
نور با حضور مســئوالن استانى، مســئوالن دانشگاه، طاب و 

دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد.
يکــى از اين دو شــهيد بى نشــان 18 ســاله مربوط به 
ســال 61، عمليــات محــرم در منطقه شــرهانى و ديگرى 
 2۴ ســاله مربوط به ســال 63، عمليات بدر در شــرق دجله  

بودند.
همچنين همزمان با واپســين روزهــاى ماه محرم الحرام 
پيکر نهمين شــهيد مدافع حرم ســاوه صبح ديروز بر روى 

دستان مردم متدين اين شهر تشييع شد.
پيکر شــهيد اميرخان هاشــمى که در راه دفاع از حرم 
حضرت زينب)س( در ســوريه به شهادت رسيد، صبح ديروز 
با حضور مردم شهيدپرور ساوه تشييع و به خاک سپرده شد.

پيکر اين شــهيد واالمقام از مقابل بيمارســتان شــهيد 
مدرس ســاوه به طرف ميدان شهدا و ميدان سرداران شهيد 
اين شهرســتان تشــييع و در جوار آســتان مقدس امامزاده 

اسحاق بن موسى الکاظم)ع( اين شهر آرام گرفت.
اين شهيد از اعضاى تيپ فاطميون بود که در حين انجام 
وظيفه جهادى و درگيرى با تکفيرى ها در راه دفاع از مقدسات 
اسامى به ويژه حرم حضرت زينب)س( و حضرت رقيه)س( به 

فيض عظيم شهادت نائل آمد.

پیکرهای پاک 3 شهید مدافع حرم و گمنام دفاع مقدس 
در شهرهای ساوه و قم تشییع شد

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر گفت: 
برای  برای جمع آوری کمک های مردمی  فراخوان دوم 

آوارگان میانمار از امروز تا پنجم آبان انجام می شود.
رضــا اندام با تاکيد بر اينکه کمک هــاى غيرنقدى براى 
آوارگان ميانمــارى توجيه اقتصادى ندارد، به ايســنا گفت: 
بســيارى از اين کاالها را مى توانيم بــا هزينه کمتر در خود 
بنــگادش تهيــه کنيم، از هميــن رو تــاش و تاکيد ما بر 

جمع آورى کمک هاى نقدى مردم است.
اندام در مورد شــيوه هاى جمع آورى کمک هاى مردمى 
گفت: دوســتان هال احمر در طول مدت فراخوان در معابر 
پرتردد، مســاجد و محل هــاى برگزارى نمــاز جمعه براى 
جمع آورى کمک هاى مردمى حضــور پيدا مى کنند و مردم 

مى توانند کمک هاى خود را به اين افراد بدهند.
وى بــا  اشــاره بــه راه هــاى ديگــر واريــز کمک هاى 
نقــدى گفــت: واريــز کمک هاى نقــدى به شــماره کارت 
610۴33777006۴606 و يــا شــماره حســاب 99999 
به نام هــال احمر در بانک هاى ملى، ملــت، صادرات، رفاه،  
مســکن،  دى، تجارت،  سپه، شــهر،  آينده و رسالت از جمله 
راه هاى واريز کمک ها اســت. همچنين بــا کد USSD نيز 
امکان واريــز کمک ها وجود دارد و هموطنــان از طريق کد 

#112*3*7۴1* مى توانند مبالغ خود را واريز کنند.
رئيس ســازمان داوطلبان جمعيت هــال احمر در مورد 
وضعيت آوارگان ميانمارى گفت: اين افراد در شرايط نامناسبى 
قرار دارند و فاقد کمترين امکانات هستند. بسيارى از کودکان 
حتى لباس براى پوشــيدن ندارند و دچار مشــکات زيادى 
هســتند، همچنين نزديک به 25 هــزار خانم باردار در ميان 
اين آوارگان حضور دارند که با مشــکات اساســى تغذيه اى، 
 بهداشتى و درمانى مواجه هستند. کارى که ما مى توانيم انجام 
بدهيم اين است که مقدارى از پوشاک و مسائل تغذيه اى آنها 

را پوشش بدهيم. 
اندام با بيان اينکه شــرايط براى اســتقرار بيمارســتان 
صحرايى ايجاد شــده است، گفت: تمام هم و غم ما اين است 
که در اولين فرصت بيمارســتان صحرايى و چندين درمانگاه 
اقمــارى را ايجاد کنيــم و اميدواريم با کمک هــاى مردم و 
دستگاه هاى مسئول مانند وزارت بهداشت بتوانيم اين کار را 

انجام بدهيم.
وى در پاســخ به اين سؤال که تاکنون چه ميزان کمک 
مردمى واريز شده است، گفت: تاکنون مردم حدود دو ميليارد 
و 600 ميليون تومان کمــک کرده اند و پيش بينى مى کنيم 
در پايان فراخوان ميزان کمک ها به 50 ميليارد تومان برسد.

فراخوان دوم هالل احمر 
برای جمع آوری كمک های مردمی به آوارگان میانمار

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز )چهارشــنبه( در دیدار صدها نفر 
از نخبگان جوان و اســتعدادهای برتــر علمی، جوانان 
نخبــه میهن را مایه امیــد به آینده درخشــان ایران 
خواندند و با اشــاره به ضرورت هوشیاری در مقابل مکر 
بزرگ، خطاب به مردم، مسئوالن و فعاالن  شیطان  و حیله 
سیاســی و مطبوعاتی هفت نکته مهم را درباره قضایای 

اخیر پیرامون برجام مورد تأکید قرار دادند.
حضرت آيت اهلل العظمى خامنه اى، وابستگى سياسى را بسيار 
خطرناک و مايه توسرى خورى ملت ها دانستند و با اشاره به قطع 
کامل وابستگى ايران به آمريکا خاطرنشان کردند: دشمن با رصد 
تحوالت و فعاليت هاى جمهورى اســامى ايران، از تبديل ايران 
از »کشــورى عقب افتاده و وابسته« به کشورى »اثرگذار، متنفذ 
و برخوردار از اقتدار روزافزون سياســى، دفاعى و علمى«، کامًا 

عصبانى و به شدت نگران است.
رهبر انقاب، دشــمنى رژيم آمريکا با ملت ايران را از همان 
روزهاى اول پيروزى انقاب يادآور شدند و افزودند: آن روزها نه 
مسئله انرژى هسته اى مطرح بود و نه موشک و نفوذ منطقه اى، 

اما آمريکايى هــا فهميده بودند که با پيــروزى انقاب، ايران را 
به عنوان کشورى »زيردست، مطيع و بسيار پرمنفعت« از دست 

داده اند.
الگو شدن ایران در ذهن ملت ها 

موجب خشم سلطه گران
حضرت آيت اهلل العظمى خامنه اى، الگو شدن ايران در ذهن 
ملتها را موجب خشــم و نااميدى بيشتر سلطه گران خواندند و 
افزودند: ملت ايران در چهل ســال اخير به جهانيان ثابت کرده 
است که مى توان از ابرقدرت ها نترسيد، در مقابل آنها ايستادگى 
کرد و با وجود تحريم ها و فشــارها، به رشد و پيشرفت روزافزون 

نيز دست يافت.
ايشان، پيشرفت هاى نظامى و موشکى ايران در عين تحريم 
کامل را موجب حيرت و حتى تحسين برخى دشمنان کينه ورز 
خواندند و افزودند: مقاله چند ســال قبل يک ژنرال صهيونيست 

در اين خصوص، نمونه اى از اين واقعيت است.
ضرورت شناخت دشمن 

حضــرت آيت اهلل العظمــى خامنه اى با اشــاره بــه اينکه 
»نمى خواهيم وقت جلســه خوب و مفيد با نخبگان جوان را با 
پاســخگويى به رئيس جمهور آمريکا ضايع کنيــم«، افزودند: با 
وجود اين، همه بايد به يک نکته مهم توجه کنيم و آن، ضرورت 
شناخت دشمن است زيرا هر ملتى دشمنانش را نشناسد و او را 
دوســت يا بى طرف بداند، حتماً مورد تهديد و در معرض خطر 

قرار خواهد گرفت.
ايشــان افزودند: اميرمؤمنــان در نهج الباغــه مى فرمايند 
»خواب نمى روم و مى فهمم که در اطرافم چه مى گذرد«، و ملت 
و مســئوالن ايران نيز نبايد دچار خواب گرفتگى و غفلت شوند 
چرا که در اين صورت به ما شبيخون مى زنند و غارت مى شويم.

رهبر انقاب اســامى، با اشاره به پاسخ هاى خوب و درست 
مسئوالن کشور به اباطيل ترامپ، رئيس جمهور و هيئت حاکمه 
آمريــکا را به علت درک نکردن تحــوالت ايران و منطقه، دچار 
»عقب افتادگــى ذهنى« خواندنــد و خاطرنشــان کردند: آنها 
مى خواهند ايراِن جوان، مؤمن، انقابى و پيشرفته را به 50 سال 
قبل برگردانند، البته معلوم اســت که اين کار، شدنى نيست اما 
آنها به علت عقب ماندگى از درک اين واقعيت عاجزند و به همين 
علت دچار اشــتباه محاسباتى و شکســت هاى پى درپى از ملت 

ايران شده و مى شوند.
نظام آمریکا کارگزار شبکه خبیث صهیونیزم بین الملل

رهبر انقاب، رژيم بســيار شرور آمريکا را به تعبير حقيقتاً 
درست امام راحل »شيطان بزرگ« و »شيطان اکبر« خواندند و 
خاطرنشان کردند: نظام آمريکا، کارگزار شبکه خطرناک و خبيث 
صهيونيزم بين الملل، دشــمن ملت هاى مســتقل و عامل اغلب 
جنگ هــا در منطقه و جهان اســت و مانند زالو درصدد مکيدن 

دار و ندار ملت هاست.
ايشان با يادآورى سخنان ترامپ در مبارزات انتخاباتى مبنى 
بر به وجود آمدن داعش به دســت آمريکا افزودند: طبيعى است 
که ســردمداران آمريکا اکنون عليه سپاه پاســداران که اهداف 
خطرناک آمريکا و داعش را در منطقه ســد کرده اســت، نعره 

بکشند و سخنرانى کنند.
خنثی شدن نقشه های آمریکا در منطقه 

دلیل دیگر خشم مقامات این کشور
حضرت آيت اهلل العظمى خامنه اى، خنثى شــدن نقشه هاى 

آمريــکا در منطقه از جمله در ســوريه، لبنــان و عراق را علت 
ديگر عصبانيت و خشــم مقامات آمريکايى برشمردند و افزودند: 

جمهورى اسامى نقشه هاى شوم آمريکا را برهم زده است.
رهبر انقاب اسامى پس از تبيين علل عصبانيت و نا اميدى 
آمريکايى ها به بيان هفت توصيه مهم به مردم، مسئوالن و فعاالن 

سياسى و مطبوعاتى درباره قضاياى اخير پرداختند.
حضرت آيت اهلل العظمــى خامنه اى در اوليــن نکته تأکيد 
کردند: همه يقين و مســلم بدانند که آمريکا اين بار هم از ملت 

انقابى ايران تودهنى و شکست خواهد خورد.
توصيــه دوم رهبر انقاب، »پرهيز از غفلت در مقابل مکر و 

حيله آمريکا« بود.
نباید از مکر و توطئه دشمن غافل شویم

ايشــان خاطرنشــان کردند: نبايــد باهت نشــان دادن 
رئيس جمهور آمريکا، موجب شــود که از مکر و توطئه دشــمن 
غافل شــويم و آن را حقير بشــماريم، بلکه بايد همه با تدبير و 

هوشيارى و آمادگى کامل در صحنه باشيم.
حضرت آيت اهلل العظمى خامنه اى افزودند: البته جنگ نظامى 
اتفاق نمى افتد اما مســائلى هســت که اهميتش از جنگ کمتر 

نيست، بنابراين بايد پيش بينى کنيم و مراقب باشيم.
رهبر انقاب در توصيه ســوم، به دشمنى آمريکا با عناصر 
قدرت ايران اشاره و تأکيد کردند: برعکِس دشمن، همه بايد اين 

عناصر را تقويت کنيم.
توان موشکی به کوری چشم دشمن

 هر روز باید افزایش یابد
ايشــان علم و قدرت دفاعى را از جمله عناصر اصلى قدرت 
ملت ايران خواندند و افزودند: توان موشکى بايد به کورى چشم 

دشمن هر روز افزايش يابد.
حضــرت آيت اهلل العظمى خامنه اى اقتصاد را از ديگر عناصر 
قدرت ايران برشمردند و تأکيد کردند: بايد به کاهش وابستگى و 

افزايش قدرت درون زاى اقتصادى اهتمام جدى کرد.
رهبر انقاب در همين زمينه يادآور شــدند: بارها گفته ايم 
که با سرمايه گذارى خارجى از جمله غربى ها مشکلى نداريم اما 
نبايد اقتصاد کشــور به ســتونى متکى باشد که با نعره شخصى 

مثل ترامپ بلرزد.
ايشان افزودند: اقتصاد ايران بايد به »ستوِن توان و ظرفيت 
داخلى« تکيه کند و سياســت هاى اعام شده اقتصاد مقاومتى، 

پيگيرى و اجرا شود.
»بى اعتنايى به القائات دشمن«، چهارمين توصيه مهم رهبر 

انقاب درباره قضاياى اخير است.
دشمنی ها بیشتر شده است 

حضرت آيت اهلل العظمى خامنه اى گفتند: در برجام دشــمن 
القا مى کرد اگر توافق حاصل شــود دشمنى ها برطرف مى شود، 

توافق کرديم اما دشمنى ها بيشتر هم شد.
ايشان تأکيد کردند: امروز هم نبايد مطالبى مطرح شود که 
اگر مثًا در فان قضيه توافق نکرديم چنين و چنان مى شود، اين 
از القائات مورد نظر دشمن است و ما بايد بى اعتنا به اين القائات، 

مصالح خودمان را خودمان بفهميم و آن را از دشمن نشنويم.
پنجمين توصيه رهبر انقاب اســامى يعنى افزايش قدرت 

دفاعى بر تجربه دفاع مقدس متکى بود.
ايشــان خاطرنشــان کردنــد: در آن ســال ها تهــران زير 
موشک باران صدام و حاميان غربى اش بى دفاع بود، جوانان کشور 
براى حل اين معضل از صفر شــروع کردند و به تدريج به چنان 
توانايى دســت يافتند که دشمن وقتى توانايى مقابله به مثل ما 

را ديد، متوقف شد.
حضرت آيت اهلل العظمــى خامنه اى تأکيد کردند: اکنون نيز 
بايد توان دفاعى کشورمان را افزايش دهيم تا دشمنان گستاخ و 
َجرى نشوند و به حمله و دست از پا خطا کردن، تشويق نگردند.

رهبر انقاب در توصيه بعدى به موضوع رفتار اروپايى ها در 
مسئله اخير پرداختند.

موضع گیری اروپا علیه ترامپ خوب است 
اما کافی نیست

ايشــان گفتند: اروپايى ها با درک اينکــه برجام به نفع آنها 
و آمريکايى هاست، با ســخنان رئيس جمهور آمريکا درباره پاره 
کــردن برجام مخالفت کردند که اين موضع گيرى خوب اســت 

اما کافى نيست.
رهبــر انقاب گفتند: تا طرف مقابل، برجام را پاره نکند، ما 
آن را پــاره نمى کنيم، اما اگر برجام را پاره کنند ما آن را ريز ريز 

مى کنيم.
حضرت آيت اهلل العظمى خامنــه اى تأکيد کردند: اروپايى ها 

بايد مقابــل اقدامات دولت آمريکا از جمله نقض برجام همچون 
تحريم هايى که انتظار دارند از کنگره بيرون بيايد بايســتند و از 
هم صدايى با آمريکايى ها در مســائلى نظير قدرت دفاعى ايران 
و حضــور ايران در منطقه بپرهيزند چــرا که ما مطلقاً هم آوازى 

اروپايى ها با زورگويى هاى آمريکا را قبول نمى کنيم.
رهبر انقاب در همين زمينه افزودند: آنهايى که موشــک 
و ســاح اتمى دارند ملت ايران را از داشتن موشک 2 يا 3 هزار 
کيلومترى نهى مى کنند، اين موضوع و ديگر مســائل مربوط به 

ايران به شما چه ربطى دارد؟
آخرين توصيه رهبر انقاب، »جدى گرفتن اقتصاد مقاومتى 
و اصــول آن« از جمله توليد داخلى، منــع واردات غيرضرورى، 

جلوگيرى از قاچاق کاال و ايجاد اشتغال بود.
ايشان خاطرنشان کردند: بيش از نيمى از سال، گذشته است 
و بايــد براى تحقق اهداف و جبران عقب ماندگى هاى ناشــى از 
حرف هاى انتخاباتى، تاش مضاعف شود تا اقتصاد ايران از اتکاء 

به نفت، به اقتصادى مبتنى بر ارزش افزوده تبديل شود.
رهبر انقاب اسامى، در بخش ديگرى از سخنانشان، ديدار 
با نخبگان جوان را جلســه اى شيرين و مطلوب و سرشار از اميد 
به آينده و افق هاى پيش رو خواندند و با تأکيد بر اينکه نخبگان، 
نعمت هاى الهى هستند و بايد شکر اين نعمت را بجا آورد، گفتند: 
من عميقاً و قوياً، نخبه باور هستم و مسئوالن نيز بايد باور کنند 
که نخبه داريم و اين نخبه ها مى توانند سرنوشت کشور را تغيير 

دهند.
باید این عقب افتادگی جبران شود 

ايشان، پيشرفت علمى را زمينه ساز اقتدار کشور دانستند و 
خاطرنشان کردند: کشــور ما با وجود سابقه درخشان در زمينه 
علم، متأسفانه در دوران سلطه بيگانگان از قافله علم عقب افتاد 

که بايد اين عقب افتادگى جبران شود.
رهبر انقاب اسامى، اصلى ترين راه جلوگيرى از غرب زدگى 
کشــور را، از بين بردن وابستگى دانســتند و با تأکيد بر اينکه 
از عناصر اصلى رهايى از وابســتگى، پيشــرفت علمى اســت، 
خاطرنشان کردند: در مسير پيشرفت علمى و فناورى نبايد هيچ 

مانعى از جانب دستگاه هاى مختلف به وجود آيد.
حضرت آيت اهلل العظمى خامنه اى با اســتناد به ظرفيت هاى 
فوق العاده کشور، بستر پيشرفت علمى و فناورى را مهيا دانستند 
و با ابراز رضايت از اقدامات بنياد نخبگان و معاونت علمى رياست 
جمهورى افزودند: البته نبايد به اين حد از پيشرفت قانع بود، زيرا 

تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادى داريم.
رهبر انقاب اســامى در ادامه ســخنان خود به يک نکته 
اساسى اشاره کردند و گفتند: در پيشرفت علمى بايد رويه سازى 
و جريان سازى شود تا سائق و روش هاى مديريتى در دولت هاى 
مختلف، در اين مســير تأثيرگذار نباشد و پيشرفت علمى کشور 

متوقف نشود.
حضرت آيت اهلل العظمى خامنه اى چند نکته را نيز درخصوص 

مسائل مرتبط با علم و فناورى بيان کردند.

»افزايش کيفيت ضوابط شــرکت هاى دانش بنيان«، »لزوم 
افزايش بودجه علم و فناورى«، »مديريت صحيح منابع مالى در 
اين بخش« و »ضرورت ارتقاء کيفيت مقاالت علمى«، نکاتى بود 

که رهبر انقاب اسامى به آنها اشاره کردند.
ايشــان، معاونت علمى رياست جمهورى و بنياد نخبگان را 
به استفاده بيش از پيش از ظرفيت هاى دستگاه ها، توصيه مؤکد 

کردند.
باید برای صنعت کشور فکر اساسی شود 

رهبر انقاب اســامى همچنين گفتنــد: بايد براى صنعت 
کشــور، فکرى اساسى شود زيرا صنعت گرفتار آفت مونتاژکارى 
شده است و تا وقتى که اين آفت وجود دارد، نوآورى مورد توجه 
قرار نخواهد گرفت و تحرک و کار علمى نيز متوقف خواهد شد 
و در چنين شــرايطى، ميان دانشــگاه و صنعت، ارتباطى برقرار 

نخواهد بود.
ايشان به موضوع لزوم اهميت دادن به فعاليت هاى فرهنگى 
در معاونت علمى رياســت جمهورى و بنياد نخبگان نيز اشــاره 
کردند و افزودنــد: خطرناک تر و تلخ تر از تــرور فيزيکى که در 
ســال هاى گذشته انجام شــد و تعدادى از دانشمندان ما شهيد 
شدند، اســير فکرى و فرهنگى شدِن دانشمندان است، بنابراين 

نخبگان بايد با تقوا از خود مراقبت کنند.
رهبر انقاب در بخش پايانى ســخنان خود، شــرايط امروز 
و جهت گيرى کشــور را بهترين فرصت بــراى جوانان به منظور 
افزايش ايمان، تاش علمى در جهت پيشــرفت و برطرف کردن 
اشکاالت دانســتند و گفتند: مطمئن هســتم که شما جوانان، 
 ايرانى به مراتب بهتر، پيشــرفته تر و منظم تر، پيِش رو خواهيد 

داشت.
در ابتداى اين ديدار دکتر ســتارى معاون علمى و فناورى 
رئيس جمهور و رئيس بنياد ملى نخبگان با اشــاره به لزوم تغيير 
در رويکرد اقتصادى، از اقتصاد نفتى به ســمت اقتصاد مبتنى بر 
نيروى انســانى خاق و مؤمن و خودبــاور، گفت: طراحى مدل 
موفق آموزشــى، تمرکز بر توانمندسازى نخبگان، جذب ايرانيان 
خارج از کشــور و ايجاد شبکه نخبگانى از مهمترين فعاليت ها و 

رويکردهاى بنياد ملى نخبگان بوده است.
در ابتداى اين مراســم، شــش تن از نخبگان در سخنانى 

دغدغه ها و پيشنهادهاى خود را بيان کردند.
آقايان:

- محمد ساالرى نســب – مهندس مکاترونيک و برگزيده 
جشنواره خوارزمى سال 90

- محمد امين صادقى – دکتراى کامپيوتر و دارنده نشــان 
برنز المپياد جهانى کامپيوتر

-  محمد حق شــناس – دانشجوى دکتراى مديريت و رتبه 
يک کنکور سراسرى

-  ســيدرضا کاظمى – کارشــناس ارشــد فلســفه علم و 
مديرعامل شرکت دانش بنيان

-  عيســى زارع پور – دکتراى مهندســى کامپيوتر و خانم 
فاطمه خوشنويسان – دانشــجوى دکتراى مديريت و برگزيده 

جايزه بنياد ملى نخبگان
بر محورهاى زير تأکيد کردند:

- ضرورت ايجاد فضاى آرام و به دور از تنش در مراکز علمى 
و آموزشى

- لــزوم به کارگيرى نخبــگان در صنعت و دســتگاه هاى 
تصميم ساز

- لــزوم تغيير رويکرد دانشــگاه ها به ســمت پژوهش هاى 
کاربردى و بومى

- ضرورت مقابله با واردات در فضاى مجازى از طريق توليد 
محتواى سالم و داخلى

و  دانش بنيــان  قوانيــن شــرکت هاى  اصــاح  لــزوم   -
کسب وکارهاى نوين.

در جریان سفر به ایتالیا
فرماندهاننظامى۹کشور

بادريادارسیاریديدارکردند
فرماندهان نظامی 9 کشور اروپایی، آفریقایی و آمریکای التین با دریادار 
سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش دیدار و بر ضرورت توسعه روابط متقابل 

تأکید کردند.
به گزارش فارس، در آستانه برگزارى همايش بين المللى قدرت دريايى منطقه اى 
در شــهر ونيز ايتاليا که با حضور بيش از 50 کشور از جمله جمهورى اسامى ايران 
برگزار مى شود، فرماند هان کشــورهاى مختلف به ويژه فرماندهان نيروى دريايى در 
اروپا به دنبال دســتيابى به دانش و تجربه ايران در زمينه برقرارى امنيت و مقابله با 

دزدان دريايى در آب هاى بين المللى هستند.
در ضيافت شــام اجاس قدرت هاى دريايى منطقــه اى در ونيز که امير دريادار 
حبيب اهلل سيارى، فرمانده نيروى دريايى ارتش کشورمان به عنوان مهمان ويژه دعوت 
شــده اســت، تعدادى از فرماندهان دريايى اروپا و ديگر نقاط جهــان با امير دريادار 

سيارى ديدار و گفت وگو کردند.
بر اساس اين گزارش، فرماندهان نيروى دريايى کشورهاى بلغارستان، آرژانتين، 
يونان، الجزاير، کرواسى، آفريقاى جنوبى، پرتغال، جانشينان فرماندهان نيروى دريايى 
روســيه و اسپانيا در ديدار دريادار ســيارى تمايل خود به توسعه روابط و همکارى با 

نيروى دريايى جمهورى اسامى ايران را ابراز داشتند.


