
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی)ره(: دشمن اصلی اسالم و قرآن کریم 
و پیامبر عظیم الشأن)ص(، ابر قدرتها، خصوصاً آمریکا و ولیده 

فاسدش اسرائیل است.

پای درس علی)ع(

داستان عارفان هنگام سفر به آخرت
امام علی)ع( در نامه ای به امام حسن )ع(: »هامنا داستان آن کسی 

که دنیا را آزمود،  چونان مســافرانی است که در رس منزلی بی آب 

و علف و دشــوار اقامت دارند،  و قصد کوچ کردن به رسزمینی را 

دارند که در آنجا آسایش و رفاه فراهم است.«

نهج البالغه- نامه 31
اخبار ادبی و هنری

پاسخ خواننده دهه هشتادی 
به رئیس جمهور آمریکا

محمدحسین رضایی، هنرمند دهه هشتادی اهل خمینی شهر که در حال 
تولید سه اثر جدید با مضامین انقالبی است، سرود »مرگ بر آمریکا« را به ترامپ 

تقدیم کرد! 
یکی از دســت اندرکاران آلبوم این هنرمند در گفت وگو با خبرنگار کیهان، 
ابتدا به یادآوری ســرود »مرگ بر آمریکا« که پیش از این رونمایی شــده و در 
فضای مجازی منتشــر شــده پرداخت و گفت: با توجه بــه صحبت های موهن 
رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، این خواننده 15 ســاله سرود »مرگ بر آمریکا« 
و به ویژه این بیت »در ســرزمینی که خدا باشد، جایی برای کدخدا نیست« را 

به ترامپ تقدیم می کند.
محمدجواد حاجیان درباره ســه اثر جدیــد رضایی نیز توضیح داد: کار اول 
درباره فرزندان شــهدای مدافع حرم است. این اثر با محوریت وصیت نامه شهید 
محســن حججی به فرزندش علی تولید می شود. کار دوم درباره شهید مرحمت 
باالزاده اســت که سعی داریم این اثر را به 13 آبان امسال برسانیم. کار سوم هم 
با توجه به اینکه متاســفانه نوجوانان ما اغلب درگیر اسطوره های دروغین غربی 
هســتند سعی خواهد داشت تا اسطوره های ملی و دینی سرزمین خودمان را به 

نوجوانان معرفی نماید.
وی افزود: هر سه اثر در قالب نماهنگ تولید خواهند شد و شعر هر سه تا کار 

را علی فردوسی سروده است اما کارگردان ها هنوز مشخص نشده اند.
وی همچنین از بی توجهی مسئوالن فرهنگی به فعالیت نوجوانان در زمینه 
ســرود انتقاد کرد و گفت: متاسفانه موسیقی نوجوان در کشور ما بسیار ضعیف 
اســت که این هم به خاطر کم توجهی مســئوالن فرهنگی به این شاخه مهم از 
فرهنگ کشورمان اســت. به همین دلیل هم می بینیم که برخی از نوجوانان به 
ســمت موســیقی های زیرزمینی و رپ گرایش پیدا کرده اند. این درحالی است 
که در صورت توجه به این عرصه، می توان اســتعدادهای زیادی را کشف کرد و 

گرایش نوجوانان به فضاهای غیرمجاز را کاهش داد.
گفتنی اســت، محمدحسین رضایی متولد ســال 81 و در پایه نهم درحال 
تحصیل اســت. وی تاکنون 11 قطعه سرود را خلق کرده که دارای موضوعاتی 
چــون آمریکا، مدافعان حرم، حضرت امام رضــا)ع(، حجاب، مادر، انتخابات و ... 

بوده است.
جعفر دهقان:

رئیس جمهور آمریکا مغز سالمی ندارد
یک هنرمند درواکنش به ســخنان اخیر ترامپ گفت: از کسی که از مراکز 

فساد به ریاست جمهوری آمریکا رسیده نمی توان توقعی جز این داشت.
جعفر دهقان، بازیگر ســینما و تلویزیون در گفت وگــو با خبرنگار کیهان، 
درباره صحبت های جمعه شــب رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت: همه عالم و 
آدم به ترامپ و حرف هایش می خندند. حرف هایی که او می زند،آن هم در مجامع 

بین المللی، گویای وضع و حال ناخوش اوست.
دهقان تصریح کرد: کسی که از مدیریت مراکز فساد و فحشا به ریاست کاخ 
ســفید رسیده طبعا مغز سالمی ندارد و نمی توان از او توقعی جز همین حرف ها 

و رفتارها را داشت.
حضور بهایی معروف 

در تازه ترین مجله سینمایی!
تازه ترین فصلنامه سینمایی تحت عنوان »فرم و نقد« توسط مسعود فراستی 
منتشــر شد. اما آنچه در ابتدا و روی جلد این نشریه جلب نظر می کند، مقاله و 
مطلبی از فریدون هویدا عنصر شــناخته شده رژیم شاه، برادر امیرعباس هویدا 
صدر اعظم 13 ســاله رژیم پهلوی و  بهایی معروف اســت که در ســال 1385 

فوت کرد. 
اگرچه فریــدون هویدا همکاری هایی با برخی مجالت ســینمایی از جمله 
»کایه دو ســینما« داشت و همچنین انتقادهایی نســبت به سیاست های شاه 
می کرد، اما وی همواره از کارگزاران مورد اعتماد شــاه و دربار بود. چه در ســال 
1344 که معاون وزارت خارجه شــد، چه ســال های 1349 تــا زمان پیروزی 
انقالب که نماینده شاه در سازمان ملل بود و چه در آخرین روزهای طاغوت که 
ماموریتی ســری برای نجات رژیم پهلوی برعهده اش گذاشته شد. ماموریتی که 

هیچ گاه سرانجامی نیافت.
فریدون هویدا از معاندین سرســخت اســالم و به خصوص شیعه بوده و در 
اغلب ســخنرانی ها و گفت و گوها و مکتوباتش به ارزش ها و باورهای اســالمی و 
شیعی حمله کرده و آنها را مورد وهن قرار داده است. از جمله در30 اردیبهشت 
1382 برابر با  20 مه 1983 در برنامه ویژه یک کانال ضد انقالب  درباره تقلید و 
مرجع تقلید در شیعه گفت: »...مرجع تقلید معنی ندارد، بنده خیلی قبل از این 
آقایی که در تهران حبس کرده اند، آغاجری )مجری : هاشــم آغاجری( 30 سال 
پیش که هنوز حکومت ایران وجود داشت، حکومت پادشاهی، من گفتم که مگر 

]...[ هستیم که تقلید بکنیم ... این هم باید از بین برود ...«
حال ســوال اینجاست که چگونه به بهانه مطلب ســینمایی، یکی از بدنام 
ترین چهره های رژیم شــاه که پدرش از چهره های شــاخص فرقه ضاله بهاییت 
بوده و خود و برادرش نیز فعالیت های بسیاری برای این فرقه ضاله انجام دادند، 
به طوریکه به پاس این خدمات، برادرش لقب کدخدای بهاییان را دریافت کرد، 
ســر از نشــریه ای نوپا درمی آورد که ادعای نقد فیلم دارد؟! آن هم در شرایطی 
که رسانه های معلوم الحال بیگانه و شبکه های ضد انقالب، برای تحریف تاریخ و 
تخریب اذهان نســل امروز، سعی در تطهیر مزدوران و چهره های سیاهکار رژیم 

پهلوی از جمله هویدا و فرح دیبا و ... دارند. 
رپرتاژ آگهی روزنامه اجاره ای 

برای بازیگر فیلم های فاسد
روزنامه بهار در یادداشــتی که بیشــتر شــبیه رپرتاژ آگهی است، عبارات 

خارق العاده ای را برای بازیگر فیلم های فاسد دوران طاغوت به کار برد.
تعابیری چون »ستاره بی رقیب«، »ستاره فراموش نشدنی« و ... در یادداشتی 
است که برای پوری بنایی به کار رفته است. بازیگری که وقتی به کارنامه اش نگاه 
می کنیم، اغلب فیلم هایی دیده می شود که مظهر و مصداق فساد و فحشا هستند.
این یادداشــت البته از دیگر بازیگران بدنام آن دوران نیز یاد کرده اســت. 
ازجمله فائقه آتشــین خواننده کابــاره ای و بهروز وثوقی کــه مدتی به عنوان 

»آدم فروش« در خدمت دربار بود.
گفتنی اســت، در چهاردهمین جشن ساالنه انجمن منتقدان و نویسندگان 
خانه تئاتر که مرداد ســال 94 برگزار شــد هم از این بازیگر بدسابقه تجلیل به 

عمل آمد.
طی سال های اخیر جریان خاصی در پی احیای بازیگران فرتوت و فراموش 
شده دوران طاغوت است. بازیگرانی که اغلب دارای کارنامه ای مملو از انحطاط و 

سقوط و یا خوش  خدمتی به دربار هستند. 
جشنواره فجر با بودجه 20 میلیاردی
 هنوز حقوق سینمادارها را نداده!

درحالی که بودجه دوره گذشــته جشنواره فیلم فجر در دو بخش داخلی و 
خارجی بیش از 20 میلیارد تومان اعالم شــده اما مدیریت این جشــنواره هنوز 
حقوق سینمادارها برای برگزاری جشنواره را پرداخت نکرده است! مدیر انجمن 
سینماداران، این رفتار مدیران جشنواره را با قرارداد ترکمنچای مقایسه می کند!

قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران در گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه 
هنوز مبلغ قرارداد اکران فیلم های جشنواره های فجر در سینماها پرداخت نشده 
اســت، گفت: متاسفانه هر سال با برگزارکنندگان جشنواره ملی فیلم فجر برای 
پرداخت هزینه ســینماها در طول برگزاری جشنواره با مشکل مواجه می شویم 
و مبلغ مورد نظر معموال به ســینماها پرداخت نمی شود. وی ادامه داد: براساس 
قراردادی که از ســوی مدیران جشنواره ملی فیلم فجر با صاحبان سینما بسته 
می شــود، جشنواره موظف است که تا سه ماه بعد از برگزاری، سهم مورد نظر را 

به سینماها پرداخت کند که معموال چنین اتفاقی رخ نمی دهد. 
رئیس انجمن ســینماداران با اشاره به اینکه الزم است سهم سینماداران به 
موقع پرداخت شود، بیان کرد: متاسفانه هیچ گونه ضابطه ای برای پرداخت مبلغ 
مورد نظر و یا اجرا کردن قراردادی که خود جشــنواره بندهای آن را مشــخص 
می کند و می توان آن را قراردادی از نوع ترکمنچای دانست، وجود ندارد و آنچه 

که در قرارداد آمده است پرداخت نمی شود.
قاصد اشــرفی در پایان گفت: انجمن سینماداران تصمیم گرفته بود که در 
این زمینه ورود پیدا نکند و ســینماداران شخصا اقدام و مبالغ مورد نظر خود را 
دریافت کنند، با این حال به دلیل تماس و شکایت بسیاری از سینماداران، هفته 
آینده انجمن سینماداران طی نامه ای به رئیس سازمان سینمایی برای پیگیری 

این مسئله درخواست همکاری می کند.

در دیدار چند سفیر جدید خارجی:
روحانی: تا وقتی طرف های مقابل 

به برجام پایبند باشند، به آن پایبندیم
رئیس جمهور با بیان اینکه شکستن میز مذاکرات هنر نیست و 
باید پایه های حل و فصل اختالفات جهانی از مسیر گفت وگو تقویت 
شــود، گفت: بی تردید در آینده، تاریخ و مردم جهان و آمریکا بهتر 
قضاوت می کنند راهی که دولتمردان کنونی انتخاب کرده اند، بی نتیجه 

و اشتباه بوده است.
به گزارش فارس حجت االســالم حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان 
دیروز با ســفرای جدید کشورهای نیجریه، نروژ، یونان، سوئیس و جمهوری 

چک دیدار کرد.
روحانی در دیدار »الینتر« سفیر جدید سوئیس در تهران با اشاره به اینکه 
» شکســتن میز مذاکرات هنر نیســت و باید پایه های حل و فصل اختالفات 
جهانی از مسیر گفت وگو تقویت شود«، خاطر نشان کرد: بی تردید در آینده، 
تاریــخ و مردم جهان و آمریکا بهتر قضاوت خواهند کرد راهی که دولتمردان 

کنونی انتخاب کرده اند، بی نتیجه و اشتباه بوده است.
رئیس جمهور افزود: امروز در شرایط بسیار حساس و مهمی قرار گرفتیم و 
این شرایط حساس تنها برای ایران و 1+5 نیست، بلکه آثار آن برای کل منطقه 
و جهان است، چرا که برجام آرامش بیشتری را در جهان و منطقه ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری داشته و 
آن را ادامه خواهد داد، اظهار داشت: فعالیت هسته ای تهران صلح آمیز بوده و 
همواره صلح آمیز خواهد بود و در برابر هم پیمانانمان در برجام و 1+5 تا زمانی 
که طرف مقابل به آن پایبند بماند، ما ناقض ابتدایی این توافقنامه نخواهیم بود.
سفیر جدید سوئیس نیز بر اراده جدی کشورش درخصوص برقراری هر 

چه سریع تر روابط بانکی بین دو کشور تأکید کرد.
گشوده شدن درها برای مذاکره درخصوص مسائل مختلف 

رئیس جمهور کشورمان همچنین در دیدار »الرس نوردرم« سفیر جدید 
نــروژ، با بیان اینکــه توافق برجام درها را برای مذاکره درخصوص مســایل 
مختلف منطقه ای و بین المللی گشوده است، گفت: امیدوارم همه کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا از جمله نروژ نقش ســازنده خود را در حفظ این توافق و 

بهره گیری از فرصت های همکاری ایفا کنند.
روحانی از سوی دیگر در دیدار »دیمیتری الکساندراکیس« سفیر جدید 
یونان با اشاره به مواضع سازنده اتحادیه اروپا در قبال برجام، اظهار داشت: برجام 
ثابت کرد که گفت وگو و همکاری بهترین راه حل برای اختالفات بین المللی و 

به نفع جامعه جهانی از جمله اروپا و آمریکا است.
تا وقتی طرف های مقابل به برجام پایبند باشند

به آن پایبند خواهیم بود
روحانی از ســوی دیگر هنگام دریافت اســتوارنامه »سواتوپلک چومبا« 
ســفیر جدید جمهوری چک، با  اشــاره به اینکه پس از برجام شرایط بهتری 
برای گســترش روابط و همکاری های کشورهای اروپایی با ایران فراهم شده 
است، گفت: تا زمانی که طرف های مقابل ایران نسبت به برجام پایبند و متعهد 

باشند، ما نیز پایبند به آن خواهیم بود.
روحانی رفع تحریم ها و بوجود آمدن فضای همکاری، تجاری و اقتصادی، 
میــان ایــران و اتحادیه اروپا را از آثار مثبت برجام برشــمرد و گفت: باید از 
ظرفیت ها و توانمندی های موجود در ایران و چک در راستای توسعه همه جانبه 

روابط و همکاری های فی مابین در بخش های مختلف استفاده کنیم.
روحانی از ســوی دیگر دیروز هنگام دریافت استوارنامه »ابراهیم حمزه« 
سفیر جدید نیجریه، گفت: اراده جمهوری اسالمی ایران، توسعه همکاری ها و 

روابط با کشور دوست و برادر نیجریه است.
سرتیپ فضلی اعالم کرد

نامگذاری کاروان های راهیان نور96 
به نام شهدای دانش آموز و شهید حججی
رئیس قرارگاه راهیان نور دانش آموزی امام حســن عسکری)ع( 
گفت: کاروان های راهیان نور در ســال 96 به نام شهدای دانش آموز 

ایران اسالمی و شهید عاشورایی محسن حججی نامگذاری شد.
ســرتیپ علی فضلی در گفت و گو با ایرنا در کرج،  با اشــاره به اینکه در 
دوران دفاع مقدس 36 هزار دانش آموز شهید شدند یادآور شد: دفاع مقدس 
الگویی برای همه نســل ها و عرصه ای برای تربیت جوانان اســت و عالوه  بر 
اینها امروز شاهد افزایش چشمگیر حضور زائران غیر ایرانی در راهیان نور در 

کربالی ایران نیز هستیم.
رئیس قرارگاه راهیان نور دانش آموزی امام حسن عسگری)ع( خاطر نشان 
کرد: سال گذشته بیش از 7 میلیون نفر توفیق حضور در راهیان نور را داشتند 
که 80 درصد آنها برای نخستین بار در کربالی ایران حضور یافتند. وی افزود: 

امسال 8 میلیون نفر به سفر راهیان  نور اعزام می شوند.
سردار فضلی اضافه کرد: با توجه به اینکه البرز میزبانی برنامه ملی اعزام 
دانش آموزان کشور در کاروان راهیان نور در سال 96 را بر عهده دارد، یکهزار 
و 600 دانش آموز از اســتان های همجوار دیروز از این استان به سفر معنوی 

راهیان نور اعزام شدند.
معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد: در سال 
تحصیلی جاری با مشارکت سپاه 600 هزار دانش آموز به سفر تربیتی - معنوی 
راهیان نور اعزام می شوند. مهدی فیض در حاشیه افتتاحیه کشوری راهیان نور 
دانش آموزی به میزبانی اســتان البرز در جمع خبرنگاران افزود: سال گذشته 
500 هزار دانش آموز از سراسر کشور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس 
اعزام شــدند و امسال تالش می کنیم 600 هزار دانش آموز دختر و پسر پایه 

نهم و دهم دوره متوسطه مدارس کشور را به این سفر معنوی اعزام کنیم.
معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این سفر 
پنــج روزه در تقویت روحیه معنوی دانش آموزان تاثیرگذاری ویژه ای دارد در 
حالی که دشمنان انقالب و اسالم به دنبال این هستند که نوجوانان و جوانان 

این مرز و بوم را از فرهنگ غنی اسالمی - انقالبی دور کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس: 

۴0 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس 
اضافه می شود 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی گفت: 
۴۰ نماینده به حوزه های مختلف نمایندگان مجلس اضافه شده و در 
عین حال فقط در هفت حوزه انتخابیه اختالفاتی در مورد اضافه شدن 
به تعداد نمایندگانشان وجود دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از تبریز، احمد علیرضابیگی در خصوص 
جلســات کارگروه تقسیمات کشوری کمیسیون شــوراها اظهار کرد: در این 
جلســات موضوع افزایش تعداد نمایندگان بررســی می شود که بعد از اتمام 

تعطیلی مجلس این موضوع به کمیسیون شوراها می آید.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
پس از بررسی این موضوع در کمیسیون شوراها با مجامع نمایندگان استانی 
جلســاتی را برگزار می کند، بیان کرد: پس از بررسی های الزم در کمیسیون، 

این موضوع در صحن مجلس پیگیری می شود.
وی افــزود: 40 نماینده به حوزه هــای مختلف نمایندگان مجلس اضافه 
شــده اند و تنها هفت حوزه انتخابیه است که اختالفاتی در مورد اضافه شدن 

به تعداد نمایندگانشان وجود دارد که تکلیف آنها نیز مشخص می شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی با  
اشاره به الیحه دولت در زمینه افزایش تعداد نمایندگان، گفت: دولت در زمینه 
افزایش تعداد نمایندگان الیحه ای را به مجلس شورای اسالمی ارائه کرده است.
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اظهــارات جمعه شــب دونالــد ترامپ، 
اتهامات  و  ایــران  آمریکا علیه  رئیس جمهور 
ایران، موجی  بی اساسش به جمهوری اسالمی 
از واکنش های مقامات لشگری و کشوری را در 

پی داشته است. 
شــاهرودی  هاشــمی  ســیدمحمود  آیــت اهلل 
رئیس مجمــع تشــخیص مصلحت نظام با  اشــاره 
بــه ســخنان غیردیپلماتیک و غیرمتعــادل ترامپ 
درخصوص تحریف تاریــخ و جغرافیای ایران گفت: 
وی در لفاظی های خود، غیر از مجموعه ای از اتهامات 

واهی، مسائل دیگری را مطرح نکرد.
شکســت  نتیجــه  را  عصبانیت هــا  ایــن  وی 
سیاست های آمریکا در منطقه دانست و گفت: آمریکا 
که خود فتنه  داعش را در منطقه ایجاد کرده اســت، 
اکنون پس از شکست سیاست هایش، دنبال فتنه های 
دیگر مانند تجزیه   کشــورها است و همیشه ایران را 
مانع اجرای سیاست های قلدرمآبانه خویش می بیند و 

به همین دلیل نیز خشمگین است.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، جذب 
رضایت اســرائیل و البی های صهیونیست ها را هدف 
دیگر ترامپ از جعل مســلّمات تاریخی و جغرافیایی 
دانســت و افزود: خــروج هر دو دولت از یونســکو، 
نشان دهنده  این حقیقت تلخ در دنیای سیاست است 
که یک ابرقدرت تابع یک دولت جعلی و نامشــروع 

شده است.
خدمت و کار برای مردم و تکیه بر توان داخلی

نمود عملی مبارزه با آمریکا است
حجت االسالم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی 
نیز در واکنش به اظهــارات ضدایرانی رئیس جمهور 
آمریکا در صفحه اینستاگرام خود نوشت : لبخندهای 
دیروز مقامات آمریکا و سخنان خشم آلود امروز آنها؛ 
برای ایرانیان نه جدیدند و نه متفاوت. باالترین جلوه 
شــکوه قدرت، بیچاره شدن دشــمن و تندتر شدن 

دست و پا زدنهای او است.
وی تصریح کــرد : بیش از آنکه ایــن اظهارات 
ســخیف، خشــم ملت ایران را بیفزاید بر اعتماد به 
نفس آنها خواهد افزود. واقعیت آن است که تهدیدها 
و اهانت های نفر اول آمریــکا علیه تاریخ، جغرافیا و 
عظمت ایران که پس از 4 سال مذاکره با آنان حاصل 
شد، آنچه رهبر حکیم انقالب مکرراً پیش بینی کرده 

بودند را به عنوان یک تجربه در اختیار ایرانیان گذارد.
حجــت االســالم رئیســی ادامــه داد :گرچــه 
می توانســتیم غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را بدون 
پرداخــت چنیــن هزینه های گزافــی تجربه کنیم، 
اما همین که در تکامــل تاریخی ملت ایران چنین 
رشدی حاصل شــد را باید امداد الهی دانست و آن 
را به زبان و عمل پاس داشت. همزبانی ما مسئوالن 
در موضع گیری علیه اظهارات رئیس جمهور آمریکا، 
اتفــاق ضروری و مبارکی اســت، اما توقع مردم این 
اســت که پاســخ به این اظهارات منحصر در حرف 

نباشد و حق با مردم است.
وی تاکید کرد : باید به صورت عملی نشــان داد 
که این تهدیدها و تحریم ها تاثیری در مسیر ملت ما 
ندارد و امروز خدمت و کار برای مردم و تکیه بر توان 

داخلی، نمود عملی مبارزه با آمریکا است.
عامل اصلی حمایت از پدیده شــوم تروریسم 

خود آمریکایی ها هستند
امنیت   عالءالدین بروجردی رئیس کمیســیون 
ملی مجلس درباره ســخنان ضدایرانی ترامپ، اظهار 
داشــت: همه دنیا می دانند که امــروز عامل اصلی 
بمباران های متعدد و جنگ های تحمیلی به کشورها 
از جمله عراق، سوریه، لیبی و یمن خود آمریکایی ها 

هستند.
وی گفــت : از آنجا که ترامپ یک تاجر حرفه ای 
اســت، بنابراین ویژگی جنگ طلبــی آمریکا در این 
دوران بیش از گذشته نمود و ظهور پیدا کرده است 
و به همین دلیل آمریکا به منظور دور کردن خود از 
این اتهام، ســعی می کند افکار عمومی را با سیاست 
فرافکنی به کشــورهای مســتقل به ویژه جمهوری 

اسالمی ایران، از واقعیت منحرف کند.
ایــن نماینده مجلــس تاکید کرد: اگــر آمریکا 
بخواهد برجــام را کنار بگذارد، مصــداق بارز »پاره 
کردن برجام« است و در این صورت برای جمهوری 
اســالمی ایران راهی جز »به آتش کشیدن برجام« 
باقی نمی ماند لذا کنگره آمریکا در برابر آزمون مهم 

تاریخی قرار دارد.
سپاه رؤیاهای کثیف سران آمریکا را

 آشفته می کند
ســردار جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح 
کشورمان هم در پاســخ به اظهارات وقیحانه ترامپ 

افزود: از زبان نیروهای مسلح و آحاد مردم بصیر ایران 
اسالمی به دولت فاسد و شرور آمریکا می گوییم که 
ارتقاء توان دفاعی کشــور برای مقابله با رژیم فاسد 
آمریکا مســیر توســعه بی وقفه خود را با انگیزه تر و 
مصمم تر از گذشــته ادامه خواهد داد و نیز لحظه ای 
در دفــاع از مظلومان در جای جای جغرافیای جهان 
ولو در ایاالت متحده آمریکا و به خصوص مردم مظلوم 

منطقه غرب آسیا دریغ نخواهیم کرد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی امروز عزیزتر و پرتوان تر از 
هر زمان دیگر رؤیاهای کثیف ســردمداران آمریکا را 
یکی پس از دیگری آشــفته می کند و در ادامه این 
راه حرف های ناگفته فراوانی هست که در وقت خود 
جلوه های بیرونی آن را دولت ترامپ مشاهده خواهد 

کرد.
۴۰ سال است به شنیدن این یاوه گویی ها 

عادت داریم
سردار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین نیز در واکنش بــه اظهارات ضدایرانی 
ترامپ گفت: رئیس جمهور مســتکبران علیه مردم 

آگاه و مدافع ایران رجزخوانی و توهین کرد.
وی افــزود :تهدید نظامــی و تحریم های صورت 
گرفته توسط دشمن ازجمله یاوه گویی هایی است که 

حدود 40 سال به شنیدن آن عادت کرده ایم.
هزینه گزافی را برای تجربه مجدد آمریکا دادیم
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس 
نیز با  اشاره به بدعهدی های آمریکا و اظهارات ترامپ 
در مورد برجام و کشــورمان گفت: ما آنچه را که در 
طول ســال های قبل در رابطه با آمریکا تجربه کرده 
بودیم در برجام بار دیگر تجربه کردیم و هزینه گزافی 

را هم برای آن پرداخت کردیم. 
وی با  اشــاره به نقش اروپا در بحث برجام، اظهار 
داشــت: اروپایی ها در برجام تنها بــه دنبال منافع 
خود هســتند و بین منافع احتمالی خود با ایران و 

منافع شان با آمریکا حتما طرف آمریکا خواهند بود.
نماینده مردم تبریــز در مجلس گفت: اینکه ما 
تصور کنیم با یک ایمیــل و یک توئیت و امثال آن 
می توان جواب آمریکا را داد، غیرقابل قبول است و ما 
باید روی مواضع خودمان به صورت محکم پافشاری 

کنیم.

اظهارات ترامپ حقانیت مواضع ضدآمریکایی 
ملت ایران را به دنیا ثابت کرد 

محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و 
تحقیقات هم با  اشــاره به اظهارات ترامپ گفت: این 
اظهارات موجب شد که دنیا حقانیت شعارها و مواضع 
ضدآمریکایی انقالب اسالمی و ملت ایران را باور کند.
وی اظهارداشت: این گونه موضع گیری ها منحصر 
به رئیس جمهور فعلی آمریکا نیست، چرا که هیئت 
حاکمه آمریکا از هر طیفی که باشــند چه دموکرات 
و چــه جمهوری خواه در زمینــه اعتمادناپذیر بودن 

تفاوتی با هم ندارند.
مجلس شــورای اســالمی گفت: البته برخی از 
کشــورهای اروپایی هم که امروز در ظاهر با مواضع 
رئیس جمهور آمریکا در قبال برجام مخالفت می کنند 

همانند همین کشور قابل اعتماد نیستند.
ترامپ به جای ماجراجویی علیه ایران 
مشکالت داخلی آمریکا را حل کند 

کمیسیون  نقوی حسینی سخنگوی  سیدحسین 
امنیت ملی مجلس در واکنش به اظهارات ضدایرانی 
رئیس جمهور آمریکا، گفت: ما انتظار چنین سخنانی 
را از زبان رئیس جمهور آمریکا داشتیم و چیز جدیدی 

نبود.
وی افزود: آقای ترامپ و سیاستمداران آمریکایی 
بهتر است به جای ماجراجویی و دست اندازی در امور 
داخلی کشورهای مســتقل نظیر جمهوری اسالمی 
ایران به فکر اصالح امور داخلی کشــور خودشــان 
باشــند، مردم آمریکا همچنان با پدیده تروریســم 
در حال مقابله هســتند و دولــت ترامپ هم با همه 
 قوانین محدودکننده نتوانســت بــرای آنها امنیت 

بیاورد.
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس در 
واکنش به تحریم سپاه پاسداران از سوی خزانه داری 
آمریکا با دســتور رئیس جمهور این کشــور، اظهار 
داشــت: ســپاه پاســداران نقطه امید مــردم همه 
کشــورهای منطقه است و نیرویی نیست که به این 
راحتی ها تحریم شــدنی باشــد.هیچ کشور و نهادی 
نمی تواند سپاه را تحریم کند، سپاه همواره در مقاطع 
حساس چه در داخل ایران و چه در کمک رسانی به 
مردم منطقه نشــان داده که همــراه و همدل مردم 

مظلوم و ستمدیده است.

واکنش های داخلی به گستاخی های آمریکا

عصبانیت و گستاخی ترامپ
ناشی از شکست های منطقه ای آمریکاست

تجمع دانشجویان علم و صنعت و امیركبیر در اعتراض به سخنان ترامپ
اساتید و دانشــجویان دانشگاه صنعتی 
امیرکبیــر و دانشــگاه علــم و صنعت در 
محکومیت اظهارات جمعه شب ترامپ علیه 
برگزار  تجمعاتی  ایران  اســالمی  جمهوری 

کردند.
دانشــگاهیان علــم و صنعــت در اعتراض به 
اظهارات رئیس جمهور آمریکا، مقابل مقبرهًْ الشهدا 
این دانشگاه تجمع کرده و با سر دادن شعار مرگ 
بر آمریکا و مرگ بر اســرائیل و با در دست داشتن 
پالکارد هایی با همین مضامین اظهارات روز گذشته 

ترامپ را محکوم کردند.
در این تجمع که با حضور دانشجویان، اساتید 
و کارکنان این دانشگاه برگزار شد، پرچم آمریکا به 
آتش کشیده شــد و شرکت کنندگان در بیانیه ای 
هرگونه مذاکره جدید با دولت آمریکا درباره برجام 

را محکوم کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: تحریف نام 
تاریخی خلیج فارس و توهین به ســپاه پاسداران 
و واالترین نهاد ارزشــی انقالبی ایران که نماینده 
عزت و عظمت این ملت بزرگ در طول تاریخ بعد 
از انقالب است، آمریکا را به منفورترین چهره نزد 
ایرانیان تبدیل نموده و اکنون هر ایرانی از صمیم 

دل فریاد می زند که: »مرگ بر آمریکا«.
این بیانیه می افزاید: الزم اســت دولتمداران از 
این درس سراسر خسارت عبرت گرفته و با پاسخی 
دندان شکن در مقابل زیاده خواهی های این گرگان 
درنده تاریخ ظاهر شده و برای اولین بار واقعا نماینده 
عزت این ملت بزرگ باشند. بسیجیان و دانشگاهیان 
فیضیه دانشگاه ها، دانشــگاه علم و صنعت ایران، 
ضمن ابراز انزجار از سخنرانی سراسر اهانت ترامپ 
از دولت جمهوری اسالمی ایران می خواهند که با 

اتخاذ مواضع عملی و ازسرگیری فعالیت های معمول 
هسته ای و توسعه تولید موشک های دوربرد مشت 
محکمی بر دهان این یاوه گوی بزرگ تاریخ بنوازند.

در دانشگاه امیرکبیر نیز، اساتید و دانشجویان 
پس از اقامه نماز ظهر و عصر با سر دادن شعارهایی 
همچون اهلل اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، 
قیام کربال مسیر ملت ماست حکومت یزیدی حکومت 
آمریکاســت، ما پیرو حســینیم ذلت نمی پذیریم، 
حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، 

حامی مظلومان است ایران با شرافت، سپاه و ملت 
ما معنی اقتدار است تروریسم وهابی عامل استکبار 
است، نه سازش نه تسلیم مبارزه با آمریکا، مواضع 
 ضدایرانی ترامپ رئیس جمهــور آمریکا را محکوم 

کردند.
در پایــان ایــن تجمع نیز بیانیه ای از ســوی 
مسئوالن دانشجویی دانشگاه امیرکبیر قرائت شد 
که در آن بر مقابله همه جانبه با دشمنی های آمریکا 

علیه ملت ایران تاکید شد.

سرویس سیاسی-
رئیس جمهور آمریکا در حالی در سخنرانی 
عصر جمعه خــود از عبارتی مجعول به جای 
»خلیج فارس « اســتفاده کرد کــه عالوه  بر 
مستندات تاریخی فراوان، بر روی سنگ قبر 
سربازان آمریکایی نیز که در خلیج فارس و در 
طی مداخالت متعدد این کشور در خاورمیانه 
کشته شــده اند به صراحت از » خلیج فارس « 

استفاده شده است.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهارات روز جمعه 
خود علیه ایران دروغ های متعددی را بر زبان راند که 
در این مجال قصد پرداختن به آن را نداریم ولی بهره 
گرفتن نامبرده از واژه مجعول خلیج ع ر ب ی عالوه 
 بر آنکه با مستندات بی شمار تاریخی سنخیتی ندارد 
نشان از بی مباالتی مشاوران وی دارد، مشاورانی که 
پیش از سخنرانی ترامپ به وی نگفته بودند که قبل 
از هر گونه اظهار نظر تاریخی نگاهی به ســنگ قبر 

سربازان آمریکایی که در خلیج فارس کشته شده اند 
بیندازد، سنگ قبرهایی که بر روی آنها نوشته شده 

است : » مکان مرگ : خلیج فارس «. 
جالب آنکه خود آمریکایی ها نیز می دانند که نام 
حقیقی خلیج همیشه فارس همانی است که همگان 
از آن استفاده می کنند یعنی » خلیج فارس« و از این 
رو اســت که » کاخ سفید « در انتشار متن سخنرانی 
ترامپ به جای واژه مجعولی که وی از آن اســتفاده 
کرد از عبارت صحیح یعنی » خلیج فارس « استفاده 

کرده است.
مردم ایران جواب ترامپ را دادند

به دنبال » غلط گویی « آشــکار ترامپ موجی از 
واکنش ها فضای مجازی را دربر گرفت، واکنش هایی 
که به ترامپ هشــدار می دادند حد و اندازه خود را 
بداند و در حریمی ورود نکند که سواد آن را نداشته 

و اطالعی از آن ندارد.
بسیاری از هنرمندان و کاربران فضای مجازی با 

انتشار تصاویری از »خلیج فارس« و همچنین هشتک 
Persian_gulf# به این اقدام رئیس جمهور آمریکا 

واکنش نشان دادند.
شهاب حسینی هنرپیشه با انتشار تصویر قدیمی 
از ایــران و »خلیج فارس« به ایــن موضوع واکنش 
نشان داد، سید جواد رضویان هنرپیشه نیز با انتشار 

تصویری در اینستاگرام خود نوشت: 
تا هست جهان جهل بَدان می ماند

او خلیج فارس را عرب می داند
گر آب رود ز برکه ها باالتر

یک زشت وزغ ابوعطا می خواند
در شبکه اجتماعی توئیتر نیز کاربران با هشتک 
Persian_gulf# نسبت به نام جعلی خلیج ع رب ی 

واکنش نشان دادند.
- مدال افتخاری که به فرمانده ناو وینسنس دادند 

نام خلیج فارس توش حک شده
- بهتره ترامپ یه سری به گورستان سربازهاش 

و یادبودهــای دوران جنگ بزنه تــا دیگه در مورد 
خلیج فارس  اشتباه به این بزرگی مرتکب نشه.

- روی سنگ قبر سرباز آمریکایی نام  خلیج فارس 
حک شده. ریتوییت کنید برسه دست خود ترامپ.

- ایرانی هــا یک ضرب المثلی دارند که می گه: با 
دهن سگ، آب دریا نجس نمیشه. 

- اینطور که مشخصه باید بر همه نادونی هات عدم 
شناخت از مردم ایران هم اضافه کنیم آقای ترامپ!

- هواپیمــای مســافربری رو روی خلیج فارس 
مورد حمله موشــکی قرار دادیــد و به حمله کننده 

مدال دادید.
- هیچ چیز به اندازه حماقــت دونالد ترامپ در 
ع رب ی خوانــدن خلیجی که تا ابد فارس می ماند 

نمیتونست مردم ایران رو در مقابلش یک صدا کنه.
- خلیج فارس بود وقتی شما به دنیا نیومده بودی، 
خلیج فارس هم می مونه وقتی از این دنیا بری آقای 

نامحترم.

آقای ترامپ! اگر نام خلیج فارس را فراموش كرده ای
به سنگ قبر سربازانت نگاه كن!

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ای 
تأکید کرد: قدرت و موجودیت نیروهای مسلح 
به ویژه سپاه پاســداران انقالب اسالمی برای 
دفاع از کیان کشور که بر اساس مبانی اسالم 
و قانون اساســی ایران به وجود آمده، ادامه 

خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از قم، متن بیانیه 
جامعه  مدرســین حوزه علمیه قــم در محکومیت 
ســخنرانی ضد ایرانی رئیس جمهور آمریکا به این 
شرح است: دور جدید گزافه گویی های رئیس جمهور 
بی منطق و گســتاخ آمریکا در تشدید سیاست های 
خصمانه ضدایرانی بار دیگر چهره ظالم و خبیث او 

را آشکارتر کرد.
دولت مستکبر آمریکا که مؤسس و حامی اکثر 
گروه های تروریستی و جنایتکار است در حالی ایران را 
به اقدامات بی ثبات کننده متهم می کند که رژیم های 

دست نشانده و دیکتاتور در پناه حمایت های پیدا و 
پنهان آمریکا سال هاست پیشگام نقض حقوق بشر 

و ستمگری هستند.
اقدامات غیرمســئوالنه آمریــکا در حمایت از 
تروریست های داعشــی و صهیونیست های غاصب، 
منطقه غرب آســیا را به منطقه ای پرآشوب تبدیل 
کرده اســت. جهــان، امروز در آتش خشــونت ها و 
فتنه هایی می سوزد که هیزم آنها را حکومت آمریکا 

فراهم کرده است.
آمریــکا به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشــر 
و قوانین بین المللی، عــدم تعهد خود به موافقنامه 
هســته ای را بار ها در عمل نشــان داده است. اعالم 
عــدم پایبندی ایران به برجام و تالش برای افزایش 
تحریم های ظالمانه، غیرقابل اعتماد بودن این دولت 
بی مسئولیت را بر تمام جهانیان آشکار کرد. تحریف 
نام تاریخی خلیج فارس و استفاده از عناوین مجعول 

بیش از آن که خدشه ای بر این نام باشکوه وارد کند 
اوج نادانی و حماقت گویندگانش را نشان می دهد.

ملت مجاهــد ایران این حرف هــای تکراری و 
اتهامات واهی را چون همیشه پوچ و بی ارزش می داند 
و مسیر ایستادگی خود در حمایت از مظلومان منطقه 

و مبارزه با رژیم های جبار را ادامه خواهد داد.
ایران اسالمی به خواست خداوند متعال و الطاف 
حضرت بقیهًْ اهلل االعظم )عّجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 
و هدایت های رهبــر معظم انقالب حضرت آیت اهلل 
العظمــی خامنه ای »مد ظله العالی« و پاســداری 
رزمندگان سلحشــور خود، سایه شــوم گروه های 
تروریستی را از منطقه کم خواهد کرد و در راه دفاع از 
نظام اسالم، تجهیز و توانمند سازی در تمام عرصه های 

متعارف نظامی را حق خود می داند.
ملت مبارز و انقالبی ایران سیاست های خباثت آلود 
اســتکبار در منطقه  را عمیقاً می شناسد و قاطعانه 

پاسخ خواهد داد. قدرت و موجودیت نیروهای مسلح 
به ویژه ســپاه پاسداران انقالب اسالمی برای دفاع از 
کیان کشور که براساس مبانی اسالم و قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران به وجود آمده، ادامه خواهد 
یافت و هیچ جریانی حق یاوه گویی و اتهام زنی به این 

مجاهدان سرافراز را ندارد.
جامعــه مدرســین حــوزه علمیه قــم ضمن 
محکوم کــردن ســخنان تکــراری و بی محتــوای 
رئیس جمهور آمریکا، از پاسخ قاطع مسئوالن به این 
گستاخی ها تشــکر می نماید و اعالم می دارد دولت 
دروغگو، فریبکار و بدعهد آمریکا در چشم مردم ایران 
و جهان دیگر جایگاه خود را از دست داده و آمریکای 
امروز یک آمریکای منزوی است. موج گسترده بیداری 
ملت های مبارز، پرده تزویر و ستم این رژیم مستکبر 
را بیش از پیش کنار زده است و در باتالقی که برای 

خودش ایجاد کرده، فرو خواهد رفت.

با صدور بیانیه ای

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سخنان ضد ایرانی رئیس جمهور آمریکا را محکوم كرد


