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حاجت ما
فقــط نه صبِح من از ابرهای تار پُر اســت

گلــوِی جاده هم از بُغِض انتظار پُر اســت
بیــا کــه زردی پائیــز با تو بی معناســت

چرا که عهِد تو از ســبزِی بـــهار پُر است
اگــر که دفترت از خاطراِت من خالیســت

میــان دفتــر من از تــو یادگار پُر اســت
بــه  خاك های مســیرت نگاه کــن گاهی

که زیِر هر قدمت قلِب بی قرار پُـــر اســت
مـــگیر ُخرده اگر ُمنَتصب شدیم به تـــو

چرا که دور و بِر ُگل همیشه خار پُـر است
مــرا برای خــودت کن به َخلــق وا مگذار

دِل خراِب من از دســِت روزگار پُـــر است
بــرای جِدّ تــو کم گریــه می کنم آقـــا

ز بســکه آینــۀ قلبــم از غبار پر اســت
چگونــه یــاِد تــو از خاطرم ُگــذر نکند

که لحظه لحظه ام از لطِف بی شمار پُر است
پــس از دعاِی فرج کربالســت حاجِت ما

و در ســِر همه ســودای آن مزار پر است
محمد بیابانی

مساحت بغض 
نه قاره ای که به کشــف ســواحلت برسم

نــه قایقم کــه به هر موج، تا دلت برســم
نه یوســفی کــه به عطر تــو پیرهن بدرم

برســم مقابلــت  زلیخــا  چو گریه هــای 
نــه آســیه، َو نــه مریم نمی شــوم هرگز

نــه هاجری که به صحرا به منزلت برســم
به زنــگ خــام شــترها نمی شــوم آرام

مگــر بــه قافلــه ای از قبایلــت برســم
کتیبــه ام َو دلــم تّکه تّکه دلتنگ اســت

چگونــه می شــود آیا به حاصلت برســم؟
جهان من غزلی با مســاحت بغض اســت

نه کاشــفم که به حل المســائلت برســم
چقــدر دور شــدی از من همیشــه گناه

چقــدر فاصلــه دارم بــه منزلت برســم؟
فاطمه طارمی

ای کاش 
آمدنــت صحبــت  هــوای  و  حــال  در 

پیچیــد میــان کوچه هــا عطــر تنــت
گفتـــی کــه بــه زودی از ســفر می آیی

ای کاش کــه بشــنود خــدا از دهنــت
  سجاد سعیدنژاد

طوفان انتظار 
حــاال غــزال عاطفه تنهاســت بی شــما

یعنی غریب دشــت غزل هاســت بی شما
امــروز بی حضــور تــو تنهاتریــن منــم

فــردا ببین که معرکه برپاســت بی شــما
جانم به لب رسیده در  این قحط سال عشق

کار دلــم، همیشــه خدایاســت بی شــما
آرزو گل خنــد  تــو  نــگاه  ســمفونی 

جان، نغمه نوش درد و غم آواســت بی شما
انتظــار توفــان  پنجــه  اســیر  دریــا 

در کشتی شکســته، چه غوغاست بی شما
موال بیــا، که صائــب محراب چشــم تو

گــرم دعــا و غــرق تمّناســت بی شــما
اشک است و آه و غربت و تنهایی و سکوت

ما را هر آنچه هست، همین هاست بی شما
 سیدعلی اصغر صائم کاشانی

چلچراغ 
ناله هــا رفــت و شــد فغــان باقی

شــعر گفتیــم و داســتان باقــی
هــا طا همیشــه  ِغ  ا چلچــر

هســت نــام تــو در جهــان باقی
صبح و ظهر و شــبم پُر از نورســت

در دلــم هســت تــا اذان باقــی
پــی فــرش رهــت زمیــن آغوش

باقــی آســمان  ســایه  پــی  وز 
تــا به کی دیده بســته ای،  ای جان

تــا به کــی پــرده در میــان باقی
تا بــه کی مژده وصال  ای دوســت

تا بــه کــی رنــج عاشــقان باقی
تا بــه کــی جان رفتــگان دلتنگ

تــا بــه کــی عمــر رایــگان باقی
تــا بــه کــی انتظارمــان  ای گل

تــا بــه کــی  امتحان مــان باقــی
یــی تو ل  ا الیــز ر  نــو ِث  ر ا و

باقــی پیمبــران  نــام  تــو  از 
آخــر محّمــِد  ای  بــاد   زنــده 

از تــو تنظیــم هــر زمــان باقــی
کنــد طلــوع  زمــان  تــا  امــام 

هســت تا هر زمــان، زمــان باقی
عشــِق مهدی مــرا بســوز آن قدر

کــه نمانــد ز مــن نشــان باقــی
  سیدنقی عباسی

شعله عشق
عیب از کجاست؟ غیبت او بی دلیل نیست

چــون ذاتاً آفتاب، به مردم بخیل نیســت
ما فرع خاك پای تو هســتیم ـ  ای حبیب!

خاکی که سر به سجده نیارد، اصیل نیست
بایــد میــان کوره بســوزد کــه ُگل کند

دل تــا میان شــعله نیفتد خلیل نیســت
جایــی که جــای پای عروج محّمدســت

راهــی بــرای پــر زدن جبرئیل نیســت
بعــد از دو نیــم کردن دل پا بــر آن گذار

این سینه کمتر از وســط رود نیل نیست
  رضا جعفری

پای دراز سفارت آلمان 
در گلیم فرهنگ ایران

 سفارت آلمان از هفت تا 13 آبان، »هفته فیلم آلمان« را در 
تهران و شیراز و کرمان برگزار می کند. 

به گزارش خبرنگار کیهان، در این هفته فیلم که با همکاری 
گروه هنر و تجربه سازمان سینمایی وزارت ارشاد برگزار می شود، 
هفت فیلم از آثار سینمای به اصطالح هنری آلمان مابین سال های 
2008 تا 2016 به نمایش درمی آید. این درحالی اســت که در 
همیــن روزها )6 تا 10 آبان( »جشــنواره فیلم زنان ایرانی« در 
شهر کوبلنتس آلمان توســط دولت این کشور برگزار شد )که 
در آن فیلم های ســیاهی همچون »گیالنه« و »عصر جمعه« به 
عنــوان تصویر زن ایرانی به نمایش درآمد!( و حتی آنگال مرکل 
)صدراعظم آلمــان( برای حمایت از آن پیامی صادر کرد. اما از 
فیلم هایی که در »هفته فیلم آلمان« توسط سفارت این کشور در 
تهران و دو شهر دیگر نمایش داده شد، برخی به افسانه هلوکاست 
پرداخته و ماجرای یک دختر یهودی را در سال های پس از جنگ 
جهانی دوم روایت کرده و برخی دیگر از برگزیدگان جشــنواره 
حیفا اسرائیل به شمار می آیند. ضمن اینکه یکی از این فیلم ها از 
سوی »انجمن منتقدان سرگرمی های همجنس بازان« نیز نامزد 

دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی بوده است!
پس از ماجرای »فیلم های ســفارتی« که به سفارش برخی 
ســفارت های بیگانه در ایران یا جشــنواره های وابسته به آنها، 
ساخته شده و به خصوص در برخی فستیوال های اروپایی جایزه 
گرفتند تا سمت و سوی مورد نظر محافل بیگانه و وابسته را به این 
سینما بدهند؛ اینک چشممان به »جشنواره سفارتی« هم روشن 
شــد که سفارت آلمان نه فقط در تهران که در بعضی شهرهای 
دیگر کشورمان نیز فیلم های مورد نظرش را تحت عنوان هنر و 

سرگرمی نمایش می دهد.
البته ســفارت آلمان در طول سال های قبل و بعد از انقالب 
از جهت نفوذ در فضای فرهنگی ایران و ســمت و ســو بخشی 
این فضا، کارنامه ســیاهی دارد؛ چه در پاییز 1356 و در آستانه 
اوج گیری نهضت مردم مســلمان ایران به رهبری امام خمینی 
)رحمْهً اهلل علیه( که با برپایی شب های شعر برای شبه روشنفکران 
و هنرمندان درباری، سعی کرد تا با رهبرتراشی و موازی سازی، 
در ماهیت اسالمی نهضت و رهبری آن خدشه وارد کند، چه در 
ســال های پس از انقالب که همواره در کنار رویکرد براندازانه و 
ضد انقالبی نظام سلطه جهانی ایستاد مانند حمایت تمام عیار از 

فتنه 88 و حمایت از مجرمان و خشونت طلبان خیابانی.
اینک نیز با حضور افرادی مانند »توبیاس اشرف« )وابسته به 
محافل دولتی آلمان( در هفته فیلم این کشــور، به نظر می آید 
همان طرح نفوذ فرهنگی را ادامه می دهد. »توبیاس اشرف« که 
با نام کوچک »توبی« و به عنوان منتقد ســینمایی نیز معرفی 
شده، موسس »جشنواره فیلم هنری برلین« است که در جذب 
ســینماگران و سرمایه گذاری برای ســاخت آثار هم سو با طرح 
و برنامه های دولت و جشــنواره های یاد شــده فعالیت می کند. 
فی المثل او طی سخنرانی اش در هفته فیلم آلمان در تهران، به 
لزوم ســاخت آثاری با موضوع حقوق بشر در ایران  اشاره کرد که 
پیشاپیش مشخص است نظر وی و سفارت و دولت آلمان از طرح 
مسئله حقوق بشر در ایران، حمایت از بهاییان و فتنه گران است! 
نکته قابل تامل اینکه یکی از مهم ترین بخش های »جشنواره 
فیلــم هنری برلین« به مدیریت همین جناب »توبی اشــرف«، 
»New Berlin Porn« نام دارد که به نمایش آثار ســخیف 
پورنو می پردازد و از این جهت در میان فستیوال های فیلم دنیا، 

منحصر به فرد است! 
اینک باید از متولیان و مدیران ســینمای ایران که برخی از 
آنها در افتتاحیه هفته فیلم آلمان نیز حضور داشته و با وابستگان 
سفارت و دولت آلمان نیز تعارفات گرمی رد و بدل کردند، سؤال 
کرد که اگر همچنان به آن شعار شبه روشنفکری دوری سیاست 
از هنر باور دارید، پس این معانقه هنری با وابستگان دولت آلمان 
چه صیغه ای است؟! و اگر سیاست را همراه هنر می دانید، چرا به 
جای نمایش فیلم هایی که به تصویر ارزش ها و آرمان های مردم 
این ســرزمین بپردازد، آثاری مملو از ســیاهی و نابهنجاری در 

جامعه ایرانی را برای آلمانی ها نشان می دهید؟!
اکران فیلم کمدی- موزیکال

در آستانه اربعین!
عطش برخی از جریان ها به کاسبی از طریق فیلم های نازل 
و ســخیف به حدی اســت که حتی حرمت ایام اربعین را هم 

حفظ نکردند!
بــه گزارش خبرنگار کیهان، درحالی که در آســتانه اربعین 
حسینی)ره( قرار داریم و مردم ایران بار دیگر سیاه پوش شده اند، 
شورای صنفی نمایش اجازه نمایش یک فیلم در قالب کمدی-

موزیکال در سینماهای کشور را صادر کرد.
شــورای صنفی نمایش که همواره از سوی بسیاری از اهالی 
ســینما به بی عدالتی در اکران متهم است و معموال در خدمت 
مبتذل ســازان سینما قرار دارد، این بار نیز در خدمت به همین 
جریانات، یک فیلم نازل دیگر را در ســطح گســترده ای اکران 
کرد! البته تفاوت در این است که شورای صنفی نمایش این بار 
حتــی یک هفته هم صبر نکرد تا از عزاداری اربعین عبور کنیم 
 و درست در آستانه این سوگواری، یک فیلم کمدی-موزیکال را 

نمایش داد.
گویــا عطش برخی از جریان ها در حــوزه اکران و مدیریت 
سینماها برای کاســبی از طریق نمایش فیلم های سطح پایین 
و مبتذل در حدی اســت که نمی توانند حرمت ایام عزاداری را 

هم حفظ کنند.
گفتنی اســت، صفحه تصویرروز کیهان به زودی به تحلیل 
و آســیب شناسی حوزه اکران و عملکرد شورای صنفی نمایش 

خواهد پرداخت.
نمایش تاریخ مستطاب آمریکا 

در مترو
نمایشگاه پوســتر »تاریخ مستطاب آمریکا« در سه ایستگاه 

مترو شهر تهران برگزار شد.
این برنامه توســط مدیریت فرهنگی هنــری مترو با هدف 
روایــت رویدادهای مســتند تاریخ آمریکا و برای نشــان دادن 
 خوی اســتکباری این کشــور با قلم کاریکاتور و طنز طراحی 

شده است.
نمایشگاه تاریخ مستطاب آمریکا تا 14 آبان در ایستگاه های 
 متــرو میدان امــام حســین)ع(، طالقانی و میدان فردوســی 

برپاست.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار 
رئیس جمهوری روسیه به تجربه خیلی خوب همکاری 
دو کشــور در موضوع سوریه  اشاره کردند و افزودند: 
نتایج این همکاری نشان داد تهران و مسکو می توانند 

در میدان های دشوار، اهداف مشترک را محقق کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنــه ای رهبر معظــم انقالب 
اســالمی عصر چهارشــنبه در دیدار رئیس جمهور روسیه با 
اســتقبال از پیشــنهاد آقای والدیمیر پوتین برای گسترش 
روزافــزون همکاری ها در همه زمینه ها، تأکید کردند: باید از 
تجربیات مفید ســال های اخیر در مسائل منطقه ای و روابط 

دو جانبه، برای تحکیم و توسعه روابط بهره جست.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنــه ای، ظرفیت همکاری 
اقتصادی دو کشــور را بســیار فراتر از سطح کنونی خواندند 
و افزودند: در زمینه حمل ونقل، اســتفاده از محور مهم بندر 
چابهار تا بندر ســن پطرزبورگ، و دیگر عرصه های اقتصادی 

می توانیم همکاری گسترده تری داشته باشیم.
رهبر انقالب اسالمی به تجربه خیلی خوب همکاری دو 
کشور در موضوع سوریه  اشــاره کردند و افزودند: نتایج این 
همکاری نشــان داد تهران و مسکو می توانند در میدان های 

دشوار، اهداف مشترك را محقق کنند.
ایشان خاطرنشــان کردند: شکســت ائتالف آمریکایی 
حامی تروریست ها در ســوریه واقعیتی انکارناپذیر است اما 
آنها همچنان مشغول طراحی و توطئه هستند، بنابراین حل 
کامل مسئله ســوریه نیازمند تداوم همکاری های مستحکم 

است.
رهبر انقالب اسالمی، ایستادگی مشترك ایران و روسیه 
در مقابل تروریســت های تکفیرِی مورد حمایت چند کشور 
خارجــی را دارای نتایج مهم برشــمردند و افزودند: ترکیب 
خیلی خوب و ایســتادگی مشترك تهران و مسکو در مقابل 
فتنه و فساد تروریست ها در سوریه، پرمعنا است و روسیه را 

در مسائل منطقه غرب آسیا تأثیرگذار کرده است.
حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای، مردم ســوریه را 
تصمیم گیر نهایی مســائل آن کشــور خواندنــد و افزودند: 
همانطور که شــما گفتید باید همه مسائل و راه حل ها درباره 
حکومت ســوریه از درون این کشور بجوشد، و دولت سوریه 
برای اجرای هیچ طرحی تحت فشــار قــرار نگیرد و هرچه 

ممکن است طرح ها جامع االطراف باشد.
رهبر انقالب اسالمی، ســخنان رئیس جمهور روسیه در 
این دیدار را درباره برجام و ضرورت رعایت معاهده های چند 
جانبه، خوب دانســتند و افزودند: آمریکایی ها متأســفانه به 
یاغی گــری خــود ادامه می دهند که باید بــا تکیه بر عقل و 

استفاده از راه های صحیح با آنها برخورد شود.
حساب باز کردن آمریکا 

روی مسئوالن ضعیف برخی کشورها
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با تأییــد مواضع آقای پوتین 
درباره حل مشــترك مســائل منطقه ای بــدون طرف های 
خارجی خاطرنشان کردند: آمریکایی ها درصدند که در همه 
مسائل منطقه و جهان دخالت کنند و برای این کار، بر روی 

مسئوالن ضعیف برخی کشورها، حساب باز کرده اند.
ایشان، دخالت های خونین سعودی ها در برخی کشورها 
از جمله جنایات روزانه این کشور در یمن را زمینه ساز گرفتار 
شدن عربستان در مخمصه های عمیق خواندند و افزودند: آنها 
حتی نمی گذارند به مردم مظلوم یمن که گرفتار بیماری های 

واگیر و ُکشنده شده اند، دارو و کمک برسد.
بی اثر کردن تحریم های آمریکا 

با حذف دالر
رهبر انقالب اســالمی، همکاری برای مقابله مشترك با 
تحریم هــای آمریکا بر ضد ایران و روســیه را مفید خواندند 
و افزودنــد: بدون توجه بــه تبلیغات منفی دشــمنان برای 

تضعیف روابط کشورها، می توانیم تحریم های آمریکایی ها را 
با روشــهایی از جمله حذف دالر و جایگزین کردن پول ملی 
در معامــالت اقتصادِی دو یا چند جانبــه، بی اثر و آمریکا را 

منزوی کنیم.
ایشــان، آقای پوتیــن را دارای شــخصیتی قوی و اهل 
تصمیــم و عمل خواندند و افزودنــد: به همین علت می توان 
با روســیه به عنوان یک قدرت بزرگ درباره کارهای بزرگ و 

نیازمند عزم و تالش، صحبت و همکارِی منطقی کرد.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای همچنین پیشــنهاد 
آقــای پوتین را برای گســترش چند جانبــه همکاری های 

منطقه ای قابل قبول دانستند.
در این دیدار که بیش از یک ســاعت و ربع طول کشید، 
رئیس جمهور روسیه با ابراز خرسندی فراوان از سفر به تهران 
و دیدار با رهبر معظم انقالب تأکید کرد: ایران را »شــریکی 
استراتژیک« و »همســایه ای بزرگ« می دانیم و از هر زمینه 
و فرصتی برای گســترش و تحکیم همه جانبه روابط استفاده 

می کنیم.
آقای پوتین دیــدار خود با رئیس جمهور کشــورمان را 
بســیار خوب توصیف کرد و انرژی، حمل ونقل، فناوری های 
نوین، کشــاورزی، و طرح های مشترك نفت و گاز و انرژی را 
از جمله زمینه های مناســب برای گسترش روابط اقتصادی 

خواند.
رئیس جمهور روسیه گفت: صادرات محصوالت کشاورزی 
ایران به روســیه 7 برابر شــده اما همچنــان در زمینه های 

مختلف، ظرفیت های فراوانی برای همکاری وجود دارد.
آقــای پوتین با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت در 
منطقه گفت: با همکاری مشــترك در سوریه به نتایج بسیار 
خوبی دســت یافتیم و باید ضمن ادامه مبارزه با تروریســم، 

روند سیاسی مناسبی در این کشور در نظر گرفته شود.
رئیس جمهــور روســیه، مواضــع رهبر معظــم انقالب 
اســالمی را در تحقق اهداف مشترك در سوریه بسیار مؤثر و 
خردمندانه دانســت و گفت: به جهان نشان دادیم که بدون 
نیاز به کشــورهای فرا منطقه ای قادر به حل و فصل مسائل 

منطقه بسیار مهم خود هستیم.
آقــای پوتین حفظ تمامیت ارضی ســوریه و حمایت از 
دولت و آقای بشــار اســد رئیس جمهور قانونی این کشور را 
از اصول سیاســت خارجی روســیه خواند و گفت: معتقدیم 
هرگونه تغییر و تحول در هر کشوری از جمله سوریه باید از 

درون شکل بگیرد.
رئیس جمهور روســیه با اعالم حمایت مســکو از برجام 
گفت: با هرگونه تغییر یک جانبه در مفاد این توافقنامه چند 
جانبه مخالفیم و یکجانبه گرایی را زیر پا گذاشــتن قوانین و 

نظام بین الملل می دانیم.
رئیس جمهور روســیه افزود: تغییــر اصول اصلی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را کاری نادرست می دانیم و با مرتبط 
کردن برنامه هســته ای ایران با مسائل دیگر از جمله مسئله 

دفاعی مخالفیم.
والدیمیر پوتین همکاری دفاعی- نظامی دو کشور را در 
چارچوب مقررات بین المللی، قابل گســترش بیشتر ارزیابی 

کرد.
آقای پوتین با اشــاره به اینکه کشــورهای غیرمنطقه ای 
درصدد آتش افروزی هستند، گفت: آمریکا می خواهد در همه 
مسائل جهان و منطقه دخالت کند و در این راه اگر الزم شود 

حتی منافع متحدان خود را نادیده می گیرد.
رئیس جمهور روســیه با اشــاره بــه دروغ گویی مقامات 
آمریکایی درباره روســیه در مذاکرات شورای امنیت سازمان 
ملل گفت: به هیچ وجه فکر نمی کردم در این سطح از روابط 
بین الملل چنین کارهایی انجام شــود امــا اکنون به اینگونه 

رفتار آمریکایی ها عادت کرده ایم.
دعای صاحبان صنایع روسی 
برای تداوم تحریم های آمریکا!

رئیس جمهور روســیه، تکیه بر توان داخلی را سیاســت 
اصلی این کشــور در مقابله بــا تحریم های آمریکا اعالم کرد 
و گفت: برخی تولید کنندگان و صاحبان صنایع روســی دعا 
می کنند تحریم های آمریکا پایان نیابد، زیرا موجب شــده به 

ظرفیت های آنها توجه شود.

آقای پوتین افزود: از سال 2014 یعنی آغاز تحریم های 
آمریــکا، منابع مالی را عمدتا به پیشــرفت علمی و فناوری 
اختصاص دادیم و در زمینه بیوتکنولوژی، آی تی، کشاورزی 

و صنایع فضایی رشد قابل توجهی داشته ایم.
رئیس جمهور روســیه گفت: اکنون برخالف نگرانی های 
اولیه فهمیده ایم کــه هرکاری را اراده کنیم، می توانیم انجام 

دهیم.
آقــای پوتین در پایان تأکید کرد: مــا به مواضع اصولی 
خود پایبندیم و با هرکســی کاری را شــروع کنیم، تا پایان 

ادامه می دهیم.
باید مقابل اقدامات مخالفان روابط ایران و آذربایجان 

ایستادگی کرد
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی شامگاه چهارشــنبه همچنین در دیدار آقای الهام 
علــی اف رئیس جمهوری آذربایجان با اشــاره به پیوندهای 
عمیق دو کشــور و لزوم افزایش همکاری ها، خاطرنشــان 
کردنــد: ارتباطات نزدیــک و برادرانه ایــران و جمهوری 
آذربایجان، مخالفانی دارد که باید در مقابل وسوســه ها و 
اقدامات خرابکارانه آنها ایســتادگی کرد و با اراده و انگیزه 
مضاعــف، روابــط و همکاری هــا را در بخش های مختلف 

گسترش داد.
ایشان با اشــاره به این واقعیت مهم که اکثریت جمعیت 
جمهــوری آذربایجان همچون ایران و عراق از پیروان مکتب 
اهل بیت علیهم الســالم هستند، افزودند: باید قدر این فرصت 
مفید و مراســم پرشکوه عزاداری شــیعیان در آذربایجان را 
دانســت، زیرا این موارد، هویت ملت و کشور شما را تقویت 

می کند.
رهبر معظم انقالب اسالمی علت ناکام ماندن تالش های 
فراوان شوروی سابق در ترویج مارکسیسم و بفراموشی سپرده 
شــدن دین در آذربایجان را ایمان محکــِم مردم خواندند و 
گفتند: مراسم  پرشکوه امسال در ماه محرم نمونه ای از ایمان 

استوار ملت آذربایجان بود.
در ایــن دیــدار که آقــای جهانگیــری، معــاون اول 
رئیس جمهور نیز حضور داشــت، آقــای الهام علی اف حضور 
در ایران را همچون حضور در خانه خود دانســت و با اشــاره 
به پیشــرفت قابل توجه همکاری های دو کشور در سال های 
اخیــر، افزود: در روابط خود با ایران کامال محکم هســتیم و 
به هیچ کــس اجازه مداخله و اخالل در روابط دو کشــور را 

نمی دهیم.
رئیس جمهوری آذربایجان با بیان مواردی از همکاری های 
دو کشــور در بخش های فرهنگی، اقتصادی، سرمایه گذاری، 
انرژی و حمل ونقل، به تالش های دولتش در مسجدســازی 
در آذربایجان اشاره کرد و گفت: ما در حال تحکیم ارتباطات 
اقتصادی و فرهنگی خود با ایران هستیم و عزم جدی داریم 

که این روابط، پایدار و همیشگی باشد.

رئیس جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان عصر دیروز جداگانه با رهبر انقاب دیدار کردند

رهبرانقالب:بایدبایاغیگریآمریکابرخوردشود
پوتین:تولیدکنندگانروسیدعامیکنندتحریمهایآمریکاپایاننیابد

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پیامی درگذشت پدر بزرگوار سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی را 
تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است.
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

سردار سرافراز جناب آقای حاج قاسم سلیمانی دام توفیقه
درگذشــت پدر بزرگوارتان مرحوم حاج حســن ســلیمانی را به جنابعالی و دیگر بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض 
می کنم و از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات برای ایشــان مســألت می کنم و امیدوارم که حســنات ناشی از 
تربیت فرزندان صالح در نامه  عمل آن مرحوم نوشته شود.                                                  سّید علی خامنه ای
۱۰آبان ماه۱۳۹۶

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت پدر سردار سلیمانی

حسین شــریعتمداری مدیر مسئول کیهان عصر 
دیــروز با حضور در نمایشــگاه مطبوعــات با انبوه 
بازدیدکنندگان غرفه کیهان به گفت وگو نشست و به 

پرسش های بازدیدکنندگان پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار کیهان، بســیاری از بازدیدکنندگان 
از روزنامه کیهان به خاطر مردمی بودن و مقابله با مفســدان 
اقتصــادی، تأکید بر خســارت آفرین بودن برجام، افشــای 
حقوق های نجومی، تیترهای روشــنگرانه و ایســتادگی در 
مقابل شانتاژها و کینه توزی های داخلی و خارجی و... تقدیر 
کرده و از اینکه پیش بینی های کیهان در مسائل و موضوعات 

مختلف به واقعیت پیوسته ابراز خرسندی می کردند.
در این نشســت دو ساعته، پرســش های مختلفی نیز از 
سوی بازدیدکنندگان مطرح شد که پاسخ های شریعتمداری 

را در پی داشت.
یکی از حاضران پرسید؛ چرا درباره جاسوسی دختر یکی 
از ســران سه قوه چیزی ننوشــته اید؟ و شریعتمداری گفت؛ 
چون یک دروغ محض بود که از ســوی یک کانال تلگرامی 
وابسته به بهائی ها منتشر شده بود. این کانال از سوی منوشه 
امیر، مدیر رادیو فارســی اسرائیل مدیریت می شود و افرادی 
که به عنوان گرداننده کانال معرفی شــده اند نقشی بیشتر از 
چند پادوی دم دســتی ندارند. یکی از آنها اعتراض کرده بود 
که اگر ما پادو هســتیم پس چرا مــا را محکوم می کنند که 
باید پرســید مگر خوش خدمتی به اســرائیل و کاسه لیسی 

صهیونیست ها، جرم نیست؟
پرســیدند؛ چرا از ابتدا با برجام مخالفت کردید؟ و مدیر 
مسئول کیهان گفت؛ برای اینکه از ابتدا معلوم بود اسب زین 
شــده را داده ایم و افسار پاره تحویل گرفته ایم. شریعتمداری 
در پاســخ به پرسش دیگری در همین زمینه گفت؛ امروز که 
دست اندرکاران برجام هم به دستاورد تقریباً هیچ آن اعتراف 
دارنــد، اما به نظر ما، واژه »تقریباً هیچ« گویای فاجعه برجام 
نیست، چرا که نه فقط هیچ دســتاوردی نداشته است بلکه 

ده ها امتیاز نقد را هم از دست داده ایم.
ما چند ســاعت بعد از اعالم توافق لوزان درباره آن تیتر 
زدیم که »برد-برد نتیجه داد، هسته ای رفت و تحریم ها باقی 
ماند« و می بینید که پیش بینی کیهان کاماًل صحت داشــته 

است.
پرســیدند؛ اگر آمریــکا برجام را لغو کنــد چه پیامدی 
خواهد داشــت و شــریعتمداری گفت؛ مگر آمریــکا دیوانه 
اســت که برجام را لغو کند؟! برجام برای آمریکا یک ســند 
طالیی اســت که در آن ده ها امتیاز نقد گرفته و در مقابل نه 
فقط هیچ نداده بلکه خواســتار امتیازات دیگری نیز هست. 
شریعتمداری گفت؛ خسارت برجام را که ظرف 20 دقیقه و با 
سرعت نور تصویب شده است نمی توان با حرکت الك پشتی 

جبران کرد.
مدیر مســئول کیهان در پاســخ به سؤال دیگری گفت؛ 
مبــارزه با بیــکاری، رکود اقتصــادی و مفاســد اقتصادی 
راهکارهای مشخصی دارد ولی متأسفانه دولت در این عرصه 
دست روی دست گذاشــته و کاری نمی کند. وی ادامه داد؛ 
نتیجه طبیعــی واردات بی رویه کاال، قاچــاق ده ها میلیارد 
دالری، تعطیلی کارخانه ها و مراکــز تولید و از رونق افتادن 
کســب و کار اســت که متأســفانه اتفاق افتاده است. وقتی 
ساخت اتوبان را به ایتالیایی ها می دهیم، کترینگ راه آهن را 

به اتریشی ها واگذار می کنیم و اعالم می کنیم که توان تولید 
ایرانی ها در حد پختن آبگوشت بزباش و خورشت قرمه سبزی 
اســت، و با صراحت می گوئیم باید از خارج مدیر وارد کنیم 

انتظار دارید، شاهد رونق اقتصادی باشیم؟!
جلوگیری از قاچاق و واردات بی رویه و ســپردن امور به 
متخصصان داخلی که کار دشواری نیست و می تواند گره گشا 
باشــد. اما، شاید نان بعضی ها در ادامه این روند پلشت است 
که راهکار را می شناســند اما از انجام آن خودداری می کنند، 
چرا؟! این ســوالی اســت که بارها مطــرح کرده ایم و هیچ 

پاسخی نشنیده ایم.
یکی از حاضران درباره قانون »کاتســا« موسوم به »مادر 
تحریم ها« سوال کرد و اینکه آیا همان گونه که دولتی ها مطرح 
می کنند، کاتسا مسئله مهمی نیست؟ و شریعتمداری گفت؛ 
 SND کاتســا یک تحریم هرمی است و لیســت موسوم به
را کامل کرده اســت. لیست SND مربوط به شخصیت های 
حقیقی و حقوقی است که تحریم شده اند و بر اساس کاتسا، 
همه کسانی که با افراد و شرکت های این لیست رابطه دارند 
نیز مشمول تحریم  می شوند. شریعتمداری گفت: دیروز، آب 
خوردن مردم را هم وابســته به رفع تحریم ها می دانستند و 

امروز مادر تحریم ها را بی اثر معرفی می کنند!
یکــی از شــرکت کنندگان پرســید؛ چاره چیســت؟ و 
مدیرمســئول کیهان گفت؛ اقتصــاد مقاومتی و این در یک 
کلمه یعنی تکیــه بر ظرفیت ها و امکانــات داخلی به جای 

چشم دوختن به گشایش از آن سوی مرزها.
پرسیدند؛ شما دولت را به انفعال در مقابل آمریکا متهم 
می کنید، این انفعال چیســت؟  شریعتمداری با نشان دادن 
تصویری از صفحه اول روزنامه کیهان 15 فروردین ماه 94 که 
روز توافق لوزان بود گفت؛ به این دو تیتر توجه کنید؛ یکی از 
قول رهبر معظم انقالب در آغاز فروردین ماه همان سال است 
که هشــدار داده بودند »لغو تحریم هــا پس از اجرای توافق، 
خدعه آمریکایی اســت« ولی متأسفانه به این هشدار جدی 
توجه نشــد و همه امتیازها را نقد دادیم و به امید وعده های 
نسیه نشستیم و دیدید که وقتی پای تعهدات آمریکا به میان 
آمد، بــه هیچیک از آنها تن نداد. ایــن یعنی انفعال مطلق. 
حضرت آقا در همان ســخنان فرموده بودند؛ تحقیر منتقدان 
خالف تدبیر و حکمت است و دغدغه داشتن و دلواپس بودن 
جرم نیســت ولی آقایان منتقدان را بــه جهنم حواله دادند 
و امروزه همان ســخن منتقدان را تکرار می کنند بی آنکه از 

وادادگی آن روزهای خود ابراز ندامت کنند.
مدیر مســئول کیهان به تیتر دیگر در صفحه اول همان 
نســخه کیهان اشاره کرد که آمده بود »برد- برد نتیجه داد، 
هســته ای می رود و تحریم ها می ماند« و پرسید؛ آیا این گونه 
نشــده اســت؟ چرا مذاکره کنندگان که خود را متخصص و 
کارشناســان برجســته می دانند به این واقعیــت تلخ توجه 
نکردند؟! که کیهان در همان ساعات اولیه با مراجعه به متن 

توافق لوزان به این نتیجه رسیده بود.
شــریعتمداری نمونه دیگری از انفعال را اعتماد بی مورد 
به آمریکا دانســت و گفت؛ آقای عراقچی گفته بود »امضای 
جان کری تضمین اســت«! ولی دیروز ایشان با یک چرخش 
یکصد و هشــتاد درجــه ای می گوید؛ »ما دربــاره تضمین 
برجام روی هیچ کشــور خاصی حســاب باز نکرده ایم«! و یا 
آقای موســویان که تأکید می کرد آمریــکا هرگز زیر قول و 
امضای خود نمی زند! امــروز، می گوید »آمریکا برای امضای 
خود احترام قائل نیســت«! این چرخش های یکصد و هشتاد 
درجه ای نتیجه انفعال اولیه است و به قیمت نابودی صنعت 
هســته ای و هزینه شــدن امکانات و ظرفیت های 4 ســاله 
کشورمان تمام شده است که با تغییر لفظ و لحن جبران پذیر 

نیست.
وی در پاســخ به این پرسش که اطالعات خاص کیهان 
چگونــه به دســت می آید؟ گفــت؛ این اطالعات از ســوی 
نیروهــای حزب اللهی که خوشــبختانه همه جا حضور دارند 

تأمین می شود.
شریعتمداری در پاســخ به این سؤال که طرح کنونی 
آمریکا علیه کشورمان چیســت؟ گفت؛ آمریکا یک پروژه 
دو ســویه را علیه ما به کار گرفته اســت. از یک سو اصرار 
دارد با فشــارهای اقتصادی مــا را در حالتی قرار دهد که 
احساس کنیم به آخر خط رســیده ایم و از سوی دیگر در 
باغ سبز اروپا را باز گذاشته است که امید خود به گشایش 
اقتصادی از ســوی غرب را از دست ندهیم و هرگز به فکر 
بهره گیــری از ظرفیت های داخلی خــود که همان اقتصاد 
مقاومتی است نباشیم. شریعتمداری افزود؛ کسانی که بعد 
از بدعهدی های آمریکا در برجام، رویکرد به اروپا را آدرس 
می دهند چه آگاهانه و چه ناخودآگاه در این میدان فریب 
مشترك آمریکا و اروپا به بازی گرفته شده اند. مدیر مسئول 
کیهان گفت؛ توهم پراکنی درباره »ســایه جنگ« بخشی از 
همین طرح فریب بود که متأســفانه با کمک بعضی ها در 

داخل کشور به کار گرفته شد و کوشیدند با ترساندن مردم 
از »ســایه جنگ«، تن دادن به باج خواهی آمریکا را موجه 

جلوه دهند.
شریعتمداری در پاسخ به سؤال دیگری درباره معوقات 
بانکی گفت؛ به قول آقای ســیف میزان معوقات بانکی به 
105 هزار میلیارد تومان رسیده است و این مبلغ هنگفت 
در اختیار حداکثر 200 نفر است که با قلدری از بازپرداخت 
آن خــودداری می کنند و میزان نقدینگــی نیز نزدیک به 
1300 هزار میلیارد تومان اســت. وی افزود؛ با یک حساب 
سرانگشــتی می توان به آسانی نتیجه گرفت که این مبالغ 
کالن می توانــد چرخ تولید را در بســیاری از کارخانجات 
و کارگاه هــای تولیدی به چرخش درآورد. شــریعتمداری 
درباره آمارهای ارائه شــده گفت؛ آمارهای ارائه شده ضد و 
نقیض است و از سوی دیگر آمارها با واقعیت های ملموس 
همخوانــی ندارد و از غیر واقعی بــودن آنها خبر می دهد. 
وی افزود؛ ظاهراً تنها کارخانــه ای که با تمام ظرفیت کار 

می کند، کارخانه آمارسازی است!
مدیر مســئول کیهان در پاســخ به این سؤال که آیا در 
انتخابــات 96 تقلبی صورت گرفته اســت گفــت؛ تخلفات 
دولتی ها فراوان بوده اســت که برخــی از آنها نیز به همین 
اتهــام تحت تعقیب هســتند ولــی این تخلفــات در حد و 
اندازه ای نبوده که در نتیجه نهایی انتخابات تأثیری داشــته 
باشد و اساساً مکانیزم انتخابات در جمهوری اسالمی ایران به 
گونه ای است که در آن تقلب منجر به تغییر نتیجه انتخابات 

غیرممکن است.
شریعتمداری در پاسخ به سؤالی درباره کوروش و نظری 
که در مصاحبــه با فارس مطرح کرده بــود گفت؛ برخی از 
مورخان و مفسران از جمله مرحوم عالمه طباطبائی کوروش 
را همــان ذوالقرنیــن می داننــد که در این صــورت ادعای 
صهیونیســت ها و برخی از ملی گرایان درباره او ادعای واهی 
و پوچ اســت و اضافه کرد؛ البته خشت نوشــته منســوب به 
کوروش هیچ ســندی ندارد و ادعای بعضی ها که می گفتند 
با آن می شــود دنیــا را اداره کرد، یــک الف گزاف و ادعای 

بی اساس است.
شــریعتمداری در این نشســت که 2 ســاعت به طول 
انجامید به پرســش های دیگری از جمله درباره حقوق های 
نجومــی، فســاد اقتصــادی، زد و بند برخی از مفســدان با 

کانون های سیاسی و... نیز پاسخ داد.

مدیر مسئول کیهان در نمایشگاه مطبوعات:

خسارت برجام كه با سرعت نور تصویب شده
با حركت الک پشتی جبران نمی شود!


