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محض یار 
و چشــم ابری من بــر کویر خواهــد ماند

همیشــه جمله »نعم االمیــر« خواهد ماند
چقــدر فرصــت پــرواز... آســمان خالــی

و پشــت میلــه کبوتر اســیر خواهــد ماند
به روی پنجره ســبز این نوشــته شده ست

میــان حنجــره ســرخ تیــر خواهــد ماند
نــگاه کــن... پســر مهزیــار خواهم شــد

که محض یــار دلم در مســیر خواهد ماند
درون دولــت تــو فقــر می شــود؟ هرگــز

فقیــر عشــق تــو  اّما فقیــر خواهــد ماند
ســام بر تو که طاووس هســتی و یوسف -

بــه پیش جلوه تو ســر به زیــر خواهد ماند
مگر همیشــه و هر جا غروب عاشوراســت؟

کــه با ظهــور تو ظهــر غدیر خواهد شــد
علی پورزمان

جمعه ها
در چشــم هایت شــعر داري مــاه کنعاني

بلبــل به لكنــت مي فِتد وقتــي غزل خواني
بــاال بلندي، دســت ما هم گاه کوتاه ســت

افشــاني پرتو بــراي  مي مانــد  خورشــید 
یوســف که زیبا نیست وقتي چهره بگشایي

انگار خورشــیدي نشســته روي پیشــاني
در گام هایــت باغ هایي مي شــكوفد ســبز

بارانــي و  آب  دریــا...  اوالد  شــما  زیــرا 
مــا در کویري خشــك... تنها بــا دهاني باز

اّمیدمــان این ســت... تــا آبــي بنوشــاني
تاریك شــد وقتي که رفتي ماه هم کوچید

بایــد شــما خورشــید را بــر مــا بتاباني
با یاس ها هم نســبتي با گل که خویشــاوند

حّتــي مســیر باغ هــا را خــوب مي دانــي
مــا انتظــارت را غــروب جمعه هــا داریم

وقتــي بیایي جشــن مي گیریــم و مهماني
 مجتبي اصغري فرزقي

کمی دیر 
شب است و شهر پر از سایه هاي تزویر است

و این که مي شــنوي ماجراي تقدیر اســت
ســكوت مي وزد از ســمت کوچه باغ خیال

سكوت یعني شــعري که بي تو دلگیر است
بــراي از تــو ســرودن بهانه اي کم نیســت

در این حوالي، چیزي که هست تصویر است
غزل غزل نفســي تازه مي کنم دیري ســت

هواي تازه در این شــهر مثل اکســیر است
دواي ایــن همه تشــویش و این همه تردید

اگر تبّســم گل نیســت، برق شمشیر است
فقط نه من که تماشــاي شــعر من آبی ست

که  آســمان به تماشــاي تو زمین گیر است
تمــام شــهر نفــس مي زنــد بــه دلتنگي

بیــا فــداي نگاهت، بیــا! کمي دیر اســت
 محسن حسن زاده لیله کوهی

یوسف دنیا 
مرا ببخش نگشــتم چنان کــه می خواهی

به پات جان نســپردم ز فــرط خودخواهی
همیشــه عهد شكستن ز ســمت من بوده

مــرا ببخش که ســوگند خــورده ام گاهی
تمــام عمــر فقــط ادعــا، کــه یــار توام

ولــی دریغ چــه گویم، خودت کــه آگاهی
دنیــا یوســف  و  جانــی  کشــور  عزیــز 

ولــی دریــغ کــه مــاه نشســته در چاهی
و بــاز پرســش آخر، جــواب معلوم ســت

»عزیــز فاطمــه آیا بــود ســویت راهی؟«
  علی لواسانی

قبله گاه نور
ای کاش بشــكنم که ســبو را شكســته ام

تــا عالــم عالم ســت بــه پایت نشســته ام
ای ســوز  اشــك های زمــان، قبلــه گاه نور!

من آمــدم به ســوی تو با اینكه خســته ام
قلــب مــرا بــه دســت تــو دادنــد از ازل

خــود را بــه بنــد بند وجــود تو بســته ام
مــر« ز ه  ر ســو ده  ز ا و د یــه  آ ی  »ا

مصــراع بعــد آیــه بــه آیــه گسســته ام
تــا جمعه های وصل تــو را می کنــم مرور

مانند  اشــك های شــما دســته دســته ام
شــرقی ترین ســتاره شــب های تــار من

ای کاش بشــكنم که ســبو را شكســته ام
 حسین سنگری

قشنگ است
تــا از خم گیســوی تو رفتار قشنگ ســت

قشنگ ســت بــازار  و  کوچــه  آوارگــی 
حكــم از تو  اگــر بند و اگر تیــغ، مطیعیم

ســقف از تو که باشــد اگر آوار قشنگ ست
هــر زهــر علی رغــم تــو قندیســت مكّرر

هر زشــت علی رغم تو بســیار قشنگ ست
یوســف که تویی شش جهت آواز هیاهوست

یعنی تو که باشــی در و دیوار قشنگ ســت
یــك بلكه نظــر کن که صد البته بســوزیم

یــك بار تماشــای تو صد بار قشنگ ســت
 جواد اسالم

اخبار ادبی و هنری
اعتراض بازیگر فرانسوی 

و سکوت مرگبار سینماگران ایرانی!
بازیگر فرانسوی یكی از فیلم های حاضر در جشنواره کن، برروی فرش قرمز 

با برافراشتن تابلویی به کشتار فلسطینیان در غزه اعتراض کرد. 
»منال عیسی« که با فیلم My Favorite Fabric در جشنواره کن حضور 
دارد همــراه »گایا جیجی« کارگردان این فیلم و تدوینگر و کارگردان دیگری به 
نام»اتین کالوس« به هنگام نمایش قسمتی دیگر از مجموعه فیلم های آمریكایی 
جنگ های ســتاره ای به نام »سولو: یك داســتان جنگ ستاره ای« برروی فرش 
قرمز و در برابر دوربین عكاسان و خبرنگاران تابلویی باالی سر گرفت که برروی 

آن نوشته شده بود: »حمله به غزه را متوقف کنید!«
ایــن درحالی بود که ســروصدا و غوغای عبــور کاروان مفصل عوامل فیلم 
»ســولو: یك داســتان جنگ ســتاره ای« همراه بازیگرانی که خود را به شكل 
سربازان امپراتوری و یا شــخصیت های فیلم همچون »چوباکا« درآورده بودند، 

کاما فضای روز هفتم جشنواره را تحت تاثیر خود قرار داده بود.
شــجاعت »منال عیســی« در حالی که جشــنواره کن تحــت مدیریت و 
سرمایه های صهیونیستی اداره می شود، تحسین بسیاری از خبرنگاران و رسانه ها 
را برانگیخت. یادآوری می شود چند سال پیش الرس فن تریر فیلمساز دانمارکی 
که بســیار محبوب مدیران کن بود، به خاطر یك شوخی کوچك با اسرائیل به 
گونه ای از این جشــنواره اخراج شد که حتی عذرخواهی اش نیز پذیرفته نشد. او 

امسال پس از 7 سال اجازه یافته تا دوباره در این جشنواره شرکت کند!
اما در شــرایطی که جشــنواره فیلم کن هــم تحت تاثیــر جنایات رژیم 
صهیونیستی علیه فلسطینیان قرار گرفته، گویا طیف خاصی از سینماگران ایرانی 
که همیشه در شبكه های اجتماعی و فضای مجازی به اظهارنظر درباره همه چیز 
می پرداختند، زبان بریده شــده و ســكوت مرگباری بر آنها حاکم گردیده است. 
طیف مذکور که پس از حوادث تروریستی پاریس در سال گذشته گریبان چاک 
دادند و انواع و اقسام جمات عاطفی در وصف پاریس و کشته شدگانش منتشر 
کردند اکنون در قبال 60 شــهید و بیش از 3000 مجروح در غزه روزه سكوت 

گرفته اند.
این در شرایطی است که برخی از این افراد همچون اصغر فرهادی و گروهش 
و جماعت شبه روشنفكر ســینما که همیشه سعی می کنند ادای هنرپیشه های 
غربــی را درآورند، پیش از این در هر فرصتی که میكروفن به دســت می آوردند، 
دم از صلــح و آزادی و عدم خشــونت زده و ظاهرا از انســانیت دفاع می کردند. 
این اتفاق بار دیگر نشــان داد طیف غرب پرست سینمای ایران منفعل از جریان 
رســانه ای غرب به پادویی برای آنها تبدیل شــده و از استانداردهای دوگانه رنج 
می برد. اســتانداردهایی که در آن خون غربیان همیشه رنگین تر از مردم مظلوم 

جهان و مسلمانان است. 
سبک زندگی بزرگان دین 
در یک برنامه تلویزیونی

سبك زندگی و سیره خانوادگی شخصیت هایی چون امام خمینی)ره(، عامه 
طباطبایی، شــهید بهشتی، شهید مطهری و... در قالب یك برنامه تلویزیونی به 

نمایش در می آید.
به گزارش خبرنگار کیهان، مرکز مســتند ســوره آثار کوتاهی را با موضوع 
ســبك زندگی علما تولید کرده اســت که در ایام ماه مبارک رمضان روی آنتن 

خواهد رفت. 
در این مجموعه 20 قســمتی که »قصه های زندگی« نام دارد داستان های 
کوتاهی از زندگی علمای قدیم و معاصر روایت شده است که از این شخصیت ها 
می توان به عامه طباطبایی، امام)ره(، آیت اهلل مجتهدی تهرانی، شهید بهشتی، 

شهید مطهری، شیخ عباس قمی، شیخ کبیر و ...  اشاره کرد.

قاسم افشار 
گوینده قدیمی اخبار درگذشت

قاسم افشار گوینده قدیمی اخبار صدا و سیما روز گذشته در اثر سكته قلبی 
دار فاني را وداع گفت.

قاسم افشــار متولد 13 آبان 1330 در تهران و کارشناس ارشد روانشناسي 
بــود. وي عاوه  بر گویندگي در صدا و ســیما در بخش هــاي مختلفي از جمله 

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي سابقه مدیریت داشت.
مراسم تشییع این گوینده خبر، امروز )پنجشنبه 27 اردیبهشت( ساعت 9 
صبح از مقابل منزلش برگزار مي شود. پس از این مراسم، پیكر وي در کنار دختر 
خردسالش در قطعه 92 بهشت زهرا آرام خواهد گرفت. مراسم ختم این گوینده 
پیشكســوت و صاحب صداي ماندگار نیز شنبه 29 اردیبهشت ساعت 17:30 تا 

19 در مسجد الغدیر در خیابان میرداماد برگزار مي شود.

نمایشگاه پایان یک داعش، آغاز شد
آیین افتتاحیه نمایشگاه »پایان یك داعش« به مناسبت روز نكبت متشكل 
از 6۵ اثر برگزیده از سراسر جهان در نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنری برگزار 

شد.
در این نمایشگاه،۸70 شرکت کننده از 6۴ کشور دنیا، دوهزار و 120 اثر را به 
دبیرخانه ارسال کردند. این آثار شامل هزار و 7۸ کارتون، ۴1۵ کاریكاتور چهره 
و 63۵ پوســتر بود. ایران با 329 شرکت کننده، چین با 212 هنرمند و ترکیه با 

۴۵ شرکت کننده بیشترین سهم را در این رویداد دارند.
محســن مومنی شریف، رئیس  حوزه هنری انقاب اسامی پس از بازدید از 
نمایشگاه »پایان داعش« گفت: داعش یك پدیده شوم بود که توسط آمریكایی ها 
در منطقه خاورمیانه رشــد یافت. از ابتدا هنرمندان خطر این گروهك وابسته را 

دریافتند و دست به کار شدند.
گفتنی اســت، نمایشگاه پایان یك داعش تا روز 12 خرداد همه روزه )به جز 

ایام تعطیل( از ساعت 9 تا 1۸ برپاست. 
سعید مستغاثی:

سینمای تجربی یک دکان است!
نویسنده کتاب »حكایت سینماتوگراف« گفت: کلیت سینمای ما بیمار است 
و در چنین وضعیتی، این سینمای به اصطاح تجربی، مشكلی به روی مشكات 
است. حرف های من نقض هنر، تجربه و اتفاقات جدید نیست اما این جریان را به 

نوعی فرار به جلو می دانم. برخی کاسب این بیماری شده اند.
سعید مستغاثی رئیس  پیشین انجمن منتقدان، درباره گروه سینمایی هنر و 
تجربه صبح نو گفت: این اتفاقی که اسمش را سینمای هنر و تجربه گذاشته اند 
چیز جدیدی نیست. از قبل انقاب و سینمای موج نو شكل گرفت که از سینمای 
دهه60 و70 اروپا می آمد. اگر آن زمان به هر شكل هویتی داشت، پس از انقاب 

به عنوان محملی برای کسانی شد که سواد درست سینمایی نداشتند.
وی درباره ایجاد گروه هنر و تجربه بیان کرد: این جریان به عنوان یك دکان 
ایجاد شــد! این بار از آن بیسوادی گذشــته هم یك پله باالتر رفت و به دکانی 
تبدیل شد تا عده ای به نان و نوایی برسند. پول های هنگفتی خرج شد و برخی 
که نمی دانســتند سینما را با سین یا صاد می نویسند، دوربین به دست گرفتند 
و با اســتفاده از امكانات و بودجه ملت سیاه مشق هایی کردند که واقعاً به ندرت 

می شود چند دقیقه از آنها را نگاه کرد.
این منتقد سینما درباره اهداف گروه هنر و تجربه گفت: ادعای آنها این بود 
که می خواهند آدم هایی را که نمی توانند در جریان اصلی سینما باشند، حمایت 
کنند تا بتوانند در مقیاس کوچك تری فیلم هایشان را اکران کنند؛ آنهایی که پول 
و امكانات مرسوم را نداشتند. در واقع کپی برداری ناشیانه ای از اقدام کمپانی های 
آمریكایی در دهه90 اســت. در آن دوره اســتودیوهای مستقل ساخته شد که 

سینماگرانی از اروپا و آمریكای التین بیایند و فیلم مستقل بسازند. 

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱3۹۷

اول رمضان ۱43۹ - شماره ۲۱۹۰۸

منتقــدان دولت زمانی که بدعهــدی و غیر قابل 
اعتماد بودن آمریکا را هشدار می دادند، رئیس جمهور 
محترم آنها را با برچسب »تندرو« به جهنم حواله داد 
چون معتقد بود آمریکایی ها کدخدای ده هستند و با 
کدخدا بستن راحت تر است! امروز پس از تحمیل شدن 
خسارات محض و هزینه های سنگین برجام به کشور اما 
به حرف منتقدان رسیده و می گویند همه باید در برابر 

آمریکا متحد باشیم!
حســن روحانی رئیس جمهور روز چهارشــنبه در جلسه 
هیئت دولت با  اشاره به اینكه امسال ماه مبارک رمضان با دو 
حادثه مهم مواجه شــده است، گفت: از یك طرف در منطقه 
با بی تدبیری مقامات آمریكا شرایطی پیش آمده و سفارتخانه 
خــود را به بیت المقدس منتقل کرد کــه برخاف معاهدات 
گذشته و حتی قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی 
ســازمان ملل است، ضمن اینكه چنین اقدامی چیزی نیست 

که به صلح و ثبات منطقه کمك کند.
وی تصریــح کرد: رژیــم صهیونیســتی و آمریكا تصور 
می کنند با فشــار بیشتر به ملت فلســطین می توانند آنان را 
از حق مشــروع خودشان محروم کنند و یا با فشار، مسلمانان 
جهان را از سرزمین خودشان یعنی بیت المقدس جدا سازند. 

این یك  اشتباه بزرگی است که انجام می دهند.
رئیس جمهور اظهار داشت: مسلمانان جهان مسجداالقصی 
و بیت المقدس را به عنوان قبله اول خود می شناسند و مورد 
احترام همه مســلمانان اســت و مدفن انبیای بزرگ الهی و 
مسجد انبیای الهی بوده است که در آنجا به عبادت پرداختند. 
لذا این ســرزمین مقدس را با بازی های سیاسی نمی توان از 
جمعیت یك میلیارد و ۵00 میلیونی مســلمانان جهان جدا 
کرد. روحانی با اظهار تأســف از ســكوت کشورهای عربی و 
مسلمان در قبال جنایات صهیونیست ها، گفت: متأسفیم که 
برخی از کشــورهای عرب منطقه در قبــال جنایات روزهای 
اخیر صهیونیست ها سكوت کردند و برخی کشورهای اسامی 
نیز به ســادگی از آن چشم پوشــی کردند و برخی دیگر نیز 
متأســفانه آن را دفاع مشــروع لقب دادند در حالی که دفاع 
مشــروع از آن ملت و ســرزمینی است که متعلق به خود آن 
ملت باشد نه سرزمین غصب شده فلسطین، لذا دفاع مشروع 
صهیونیست ها در این ســرزمین معنا و مفهومی ندارد. ملت 
فلســطین برای سرزمین خود می جنگند و جای تأسف است 
که برخی کشورهای غربی به ناروا از اینگونه کلمات یعنی دفاع 

مشروع استفاده می کنند.

وی خاطرنشــان کرد: بــدون تردید امســال روز قدس 
باشــكوه تری در ایران و سایر کشــورها رقم خواهد خورد و 
جهانیان به رژیم صهیونیستی و سردمداران کاخ سفید نشان 
خواهند داد که راه غلط و  اشتباهی انتخاب کرده اند و به فضل 
الهی این کار موجب وحدت و انســجام بیشــتر دنیای اسام 
و مقاومت بیشــتر فلسطینی ها و تعجیل در گشایش در امور 

مردم فلسطین خواهد شد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع 
برجام  اشاره کرد و گفت: ملت ایران همواره در برابر توطئه های 
دیگران و به ویژه رژیم آمریكا استقامت، مقاومت و ایستادگی 
کرده و نشــان دادند که در برابر فشار آنها تسلیم نمی شوند و 

این ملت بزرگ را کسی نمی تواند به زانو درآورد.
روحانی خاطرنشــان کرد: در مسئله هسته ای عده ای که 
آن طرف هســتند، تصور می کنند با فشــار، تحریم، تهدید و 
حتی نشــان دادن عائم جنگ می توانند ملت ایران را تسلیم 
کنند، اما ایستادگی و مقاومت ملت ایران به خوبی نشان داد 

که این تفكر و راه، نادرست و غلط است.
وی گفت: بعد از اینكه برجام اجرایی شد، آمریكا به طور 
یكطرفه از آن خارج شــد. حاال چه کسی اینجا متخلف است. 
دولت ایــران یا دولت آمریكا؟ و چه کســی نقض عهد کرده 
اســت ما یا آمریكایی ها؟ ما متعهد به اقدام خودمان هستیم 
یا به اقدامات دیگران هم متعهد می باشــیم؟ چه کســی بود 
که مصوبات ســازمان ملل و قطعنامه 2231 را زیر پا گذاشت 
ما یا آنها؟ ما برخاف حقوق بین الملل حرکت کردیم یا آنها؟ 

معاهدات بین المللی را آمریكا تضعیف کرده یا ایران؟
رئیس جمهور با بیان اینكه چه کســی مســتحق مامت 
اســت، اظهار داشت: این موضوع باید روشن شود و مبادا یك 

عده ای خطا کنند، امروز آمریكا به عنوان ناقض عهد و متخلف 
از مقررات بین المللی باید مورد فشار قرار بگیرد.

موضوع اصا مامت و فشــار بر دولت نیست. اصل قضیه 
این اســت که منتقدان همه موارد فــوق از قبیل نقض عهد 
آمریكا و حرکت برخاف حقوق بین الملل را پیش بینی کرده 
و هشــدار داده بودند اما دولت آنها را بــا القاب ناروا نواخت. 
منتقدان گفتنــد آمریكا غیر قابل اعتماد اســت؛ حرفی که 
رئیس جمهور محتــرم هم پس از مذاکرات هســته ای بدان 
رســید و مذاکره با آمریكایی ها را دیوانگی خواند. کارشناسان 
در حین مذاکرات هسته ای تأکید کردند که تیم مذاکره کننده 
قبل از امضای توافق، قواعد بدیهی همچون »توازن تعهدات«، 
»همزمانی اجرای تعهدات«، »اخذ تضمین از طرف مقابل« و 
»پیش بینی برگشــت پذیری امتیازات واگذار شده در صورت 
نقض عهــد« را به جهت حفــظ منافع ملــی و عزت مردم 
کشورمان رعایت کند. اما برخی مقامات ارشد دولت یازدهم و 
رسانه های به ظاهر حامی دولت در اقدامی تامل برانگیز نه تنها 
از این انتقادات کارشناســی استقبال نكرده بلكه به منتقدان 
فحاشی کردند. از ســوی دیگر، برخی از مقامات ارشد دولت 
تاکید داشتند که آمریكا پرستیژ و اعتبار بین المللی خود را به 

واسطه یك توافق خدشه دار نمی کند!
روحانی با  اشــاره به جماتی از حضرت امام)ره(، گفت: 
ایــن روزها با موضوعاتی که مطرح می شــود بیشــتر به یاد 
جمله معــروف حضرت امام خمینــی)ره( در آبان 6۵ که به 
»این تذهبون؟« معروف است،  می افتم. در آن روز بین ایران و 
آمریكا اختافی وجود داشت که آمریكا در آن شكست خورده 
بود اما یك عده به دنبال آن بودند که مسئولین ایرانی را مورد 
سؤال قرار دهند و امام راحل برخورد حكمت آمیز با آنها داشت 

و آن درس خوبی برای ما بود و هست.
وی افزود: امام در 29 آبان 6۵ فرمود »هیچ توقع نداشتم 
که در این زمان که باید فریاد بزنند سر آمریكا، فریاد می زنند 
سر مســئولین  مان« چه شده اســت؟ در یك چنین مسئله 
مهمی باید همه دست به دســت هم بدهید و ثابت کنید به 
دنیا که وحدت دارید، چرا شما می خواهید تفرقه و دو دستگی 
ایجاد کنید، چه شده است شما را و کجا دارید می روید؟ »این 
تذهبون؟«. بعد فرمود تندرو و کندرو و دو دستگی در کشور 

ایجاد نكنید و این خاف اسام، دیانت و انصاف است.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز روزی نیست که همدیگر 
را پای میز سؤال ببریم، البته ممكن است چنین فرصتی بعداً 
پیش بیاید که بســیار از آن اســتقبال می کنیم، اما در زمان 

کنونی همه باید در برابر فشارهای آمریكا، متحد باشیم.
رئیس جمهور محترم چرا پیش از این ســخنان مقتدای 
کبیــر انقاب را به یاد نیاوردنــد و مطرح نكردند؟ آن هنگام 
که منتقدان دلســوز را با برچســب »تندرو« به جهنم حواله 
می دادند. برچســب تندرو آن زمان خاف اســام، دیانت و 
انصاف نبــود؟ زمانی که در جاده یكطرفه طیف منتقد را زیر 
می گرفتند و دوگانه معتدل ـ تندرو دامن زده می شد. همان 
منتقدانی که گفتند کلید حل مشكات کشور دست دشمن 
نیست و امروز آقای ظریف می گوید »حتی یك حساب بانكی 
هــم نمی توانیم در انگلیس باز کنیم.« و مضافا آقای عراقچی 
تأکیــد می کند که »ایران برجام را داســتانی موفق نمی داند 
چراکه از آن بهره مند نشده و تحریم ها برداشته نشده است.« 
همان ها که پیش بینی هایشان از بدعهدی حریف محقق شد. 

امــروز رئیــس جمهور محتــرم پس از تحمیل شــدن 
خســارات محض و هزینه های سنگین برجام به کشور اما به 
حرف منتقدان رســیده و می گویند همه باید در برابر آمریكا 

متحد باشیم!
کام بلند پیر جماران و نایب ایشــان نقشه راه مسئوالن 

است آن هم برای همیشه؛ نه برای استفاده در فصلی خاص.
مقتدای کبیر انقاب، آمریكا را شیطان بزرگ می دانست؛ 
رئیس جمهــور محترم امــا گفت آمریكایی هــا کدخدای ده 
هستند و بستن با کدخدا راحت تر است! امام راحل، آمریكا را 
دشمن شماره اول بشر، حیله گر، جهانخوار، بزرگترین دشمن 
اسام و مسلمانان جهان، دشمن همه ادیان حتی مسیحیت 
و تشنه به خون اسام و استقالشان می دانست، رئیس جمهور 
محترم امــا گفتند اوباما را مؤدب و باهــوش یافتم! و برخی 

گفتند و نوشتند که امضای کری تضمین است!

روحانی در جلسه هیئت دولت:

امروز همه باید در برابر آمریکا متحد باشیم!

جمعی از مردم و دانشجویان صبح دیروز با تجمع 
در مقابل و محوطه النه جاسوسی سابق آمریکا، ضمن 
حمایت از مقاومت مردم مظلوم فلســطین، اعتراض 
خود را به انتقال سفارتخانه آمریکا به قدس شریف و 
کشــتار بی رحمانه مردم فلسطین توسط رژیم غاصب 

صهیونیستی اعالم کردند.
تجمع کنندگان سربندهای »القدس لنا« بر پیشانی خود 

بسته بودند و پرچم آمریكا و اسرائیل را به آتش کشیدند.
حجت االسام پناهیان: در طول تاریخ کوتاه رژیم منحوس 
صهیونیستی، این رژیم هیچ زمان مانند امروز ضعیف و مردنی 
نبوده است و در چنین شرایطی هیهات که مومنان، مسلمانان 
و آزادی خواهــان جهان برای نابودی این باطل ضعیف شــده 

کوتاه بیایند. 
مردم ما هیچ گاه اسرائیل غاصب را جدی نگرفته اند از این 

با تجمع مقابل النه جاسوسی

دانشجويان جنايات رژيم صهيونيستی را محکوم كردند

خواهند گرفت. 
اگر آمریكا به اثرگذاری تحریم ها یقین داشت چرا آمد و 
مذاکره کرد، آنها به احمق هایــی که ما در درون داریم تكیه 
کردند و االن هم اگر می گویند تحریم ها را برمی گردانیم خوب 
می دانند که تحریم ها اثری ندارد ولی چون نمی توانند جلوی 

انقاب اسامی را بگیرند اینگونه دست و پا می زنند.
مســئوالن ما باید تــاش کنند تا مردم غــرب در برابر 
دولت  مردان سســت عنصر خود و سیاست های آنها بایستند. 
شــاید آنها نسبت به اســام موافق نباشند ولی اگر هر جایی 
 بدانند که شما ضد اسرائیلی هستید، شما را تشویق خواهند 

کرد.

تجمع مردم همدان در حمایت از مردم فلسطین
مردم همدان در حمایت از ملت مظلوم فلسطین در محل 

امامزاده عبداهلل این شهر تجمع کردند.
به گــزارش خبرنگار کیهان از همــدان: تجمع کنندگان 
پاکاردهایی با نوشته های »با چتر والیت به پا خیز ای دالور، 
نابودی اسرائیل حتمی است ای برادر« و »رژیم صهیونیستی 
جرثومه فســاد است، آزادی فلســطین مرهون اتحاد است« 
دســت داشــتند. مردم همدان در این تجمع، با ســردادن 
شعارهای »اهلل اکبر«، »مرگ بر آمریكا« و »مرگ بر اسرائیل« 

انتقال سفارت آمریكا به بیت المقدس را محكوم کردند.
شــماری از تجمع کننــدگان نیز با در دســت داشــتن 

پاکاردهایــی با مضمون »بیت المقدس قبله مســلمین، رها 
شــود از دســت غاصبین« انزجار خود از رژیم کودک کش را 

به نمایش گذاشتند.
بازرس منطقه ای قرارگاه امام حسین)ع( در غرب کشور، 
در جمــع تجمع کنندگان گفت: حزب اهلل و جبهه مقاومت در 
فلسطین و ســوریه لرزه بر اندام دشمنان انداخته و آنها را به 

اضطراب و استبصال کشانده است.
ســرتیپ مهدی صدیقی افزود: مهم ترین مسئله جهان 
اســام امروز منطقه فلســطین اســت و رژیم صهیونیستی 
نمی تواند تفكر و اندیشــه گسترش منطقه که در سر دارد را 
عملی کند اگرچه تاش کردند بــا ایجاد داعش این تفكر را 
ایجاد کنند.صدیقی افزود: داعش به ســیاق صهیونیست ها نه 
برای جان و ناموس شیعه ارزش قائل بود نه برای سنی، نه بر 
مسیحی رحم داشــت نه کرد و ترکمان و هیچ قوم و مذهب 
دیگری، بلكه تمام این کارها برای اســتمرار قدرت استكبار و 

درهم ریختگی و ضعف ساختاری عالم اسام است.
عضو قرارگاه مرکزی امام حسین)ع( افزود: اگر مدد انفاس 
قدســی حضرت امام)ره( نبود و ســكان این کشتی به دست 
خلف شایسته ایشــان مقام معظم رهبری واگذار نشده بود، 
آنچه در بحرین، ســوریه، عراق و افغانستان می کنند در ایران 
هم می کردند. عضو قرارگاه مرکزی امام حسین)ع( با اشاره به 
رشد جبهه مقاومت در جهان اسام افزود: اینها می خواستند 
با بهره گیری از برخی اختاف افكنی ها در منطقه، جبهه ای در 
برابر جبهه مقاومت شكل دهند اما به فضل خدا این کارشان 

باعث قدرتمندتر شدن مقاومت شد.

پس هم آمریكا را جدی نخواهند گرفت. لعنت خدا بر کسانی 
که قدرت های پوشالی را جدی می گیرند. 

سیاســتمدارانی هم که آمریكا را جدی می گرفتند امروز 
حرفهایشان 1۸0 درجه نسبت به پنج سال پیش تغییر کرده 
اســت. آنها که تره گندیده  بــرای آمریكا خرد می کردند االن 
می گویند مذاکره با آمریكا کار احمقانه ای است ولی  ای کاش 

زودتر می فهمیدند.
اگر سازشــكار در جامعه ما نباشــد، نه تنها به تحریم ها 
اضافه نخواهد شد بلكه تحریم های قبلی هم برداشته می شود، 
دشمنان به سازشــكاران امید بســته اند و به این امید فشار 
می آورنــد، مردم ما یــك روز انتقام خود را از سازشــكاران 

رئیس ســابق عملیــات خارجی »موســاد« در 
مصاحبه ای تصریح کــرد: ایران می تواند حجم بزرگی 
از موشــک ها را به سمت تل آویو و حیفا شلیک کند، 
اگر یک جنگ تمار عیار متعارف با ایران وجود داشته 
باشد، ما نمی توانیم به اندازه کافی سریع از سالح های 

خود استفاده کنیم.
به گزارش فــارس، »حیم تومر« رئیس ســابق عملیات 
خارجی »موســاد« روز سه شــنبه در گفت وگو بــا روزنامه 
صهیونیســتی »جروزالم پســت« گفت: اســرائیل، آمریكا و 
عربستان سعودی می توانند به صورت محرمانه به تغییر نظام 

در ایران کمك کنند.
تومر که تا ســال 201۴، جایگاه های شــغلی مهمی در 
موساد داشــته است و با ســازمان های اطاعاتی خارجی در 
بخش عملیاتی، فناوری و دیگر واحدها همكاری کرده است، 

در موضوع ایران بیشــتر بر موضــوع »چگونگی مهار ایران، و 
اینكه آیا اســرائیل می تواند....تغییر نظام )در ایران( را تقویت 

کند؟« متمرکز بوده است.
این مقام ســابق صهیونیست توضیح داد: »مشكل بزرگ 
این نیست که ایران موشك های متعارف و احتماالً بدتر از آن 
دارد، مشكل این است که این کشور اسامی با تفكرات ]امام[ 

خمینی.....هدف معینی برای نابودی اسرائیل دارد.«
وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی به طور مخفیانه می تواند 
به تســهیل تغییر نظام در ایران کمك کند و سعودی ها نیز 
می توانند در تأمین بودجه چنین اقدامی کمك کنند و آمریكا 

نیز می تواند در جناح های مختلف از این اقدام حمایت کند.
بــا این حال، وی ادامه داد: »مــن نمی گویم که این کار 
ساده ای است- سپاه پاسداران و بسیج بسیار قدرتمند هستند 
اما...حتی اگر تغییر نظام )در ایران( موفق نشــود... بهتر است 

ســخنگوی وزارت خارجه در واکنــش به اعمال 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفت: واکنش های 
جهانی ناکامی آمریکا در خروج یک جانبه از برجام را 
نشان داد و اعمال تحریم های جدید برای جبران این 

ناکامی است.
به گزارش فارس، بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران در واکنش بــه اعمال تحریم های جدید آمریكا 
علیه ایران گفت: واکنش های جهانی ناکامی آمریكا در خروج 
یك جانبه از برجام را نشان داد و اعمال تحریم های جدید برای 

جبران این ناکامی است.
وی در واکنش به اقدام وزارت خزانه داری آمریكا در اعام 
موارد تحریمی جدید علیه کشورمان، ضمن محكومیت شدید 
این اقدام، گفت: این سیاست و حرکت نابجا را بخشی از ادامه 
رفتار نابخردانه و سیاست های خصمانه دولت آمریكا علیه ملت 
ایران می دانیم که طی دهه های گذشــته همواره و به  اشكال 
گوناگون استمرار داشته اســت؛ این سیاست های کینه توزانه 
نه تنها دستاوردی برای آمریكا نداشته و نخواهد داشت بلكه 
دولت و ملت ایران را مصمم تر، صبورتر و مقاوم تر از همیشــه 
و گذشته برای مقابله با اقدامات ضدایرانی آمریكا، آماده کرده 
اســت. قاســمی افزود: اعام تحریم های جدید علیه ایران به 
خصوص قــرار دادن نام رئیس کل بانــك مرکزی جمهوری 

اسامی ایران در لیســت تحریم ها، همزمان با گفت وگوها و 
رایزنی های کشــورمان با اروپا در موضوع برجام بدون آمریكا، 
به خوبی بیانگر آن اســت که ایاالت متحده آمریكا با خروج 
یك جانبه از برجام نتوانسته است تاکنون به اهداف ضدایرانی 
و از پیش تعیین شــده خود دست یابد؛ دولت آمریكا اینك و 
در پی ناکامی و آثار مخرب  اشــتباهات و پیش بینی های غلط 
فاحش خود پس از خــروج یكجانبه از برجام، تاش می کند 
با اینگونه رفتارهــا و اقدامات مخرب، بر اراده و تصمیم دیگر 
اعضــای باقی مانده در برجام و ســایر کشــور های جهان، اثر 

بگذارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن  اشاره به سوءاستفاده 
و زیاده خواهی های دولت آمریكا در به کارگیری انواع سیاست ها 
و اهرم های متعدد در جهت اعمال زور، طرح انتظارات بیجا و 
تهدید دیگر کشورها، به نفع سیاست های مخرب خود، افزود: 
واکنش های جهانی به خروج آمریكا از برجام به خوبی نشــان 
داد که ایــن تصمیم غیرمنطقی و نابخردانــه و خاف تمام 
موازین بین المللی رئیس جمهور آمریكا تا چه میزان به اعتبار 
و حیثیت و انزوای هرچه بیشتر دولت آمریكا منجر و خسارات 
جبران ناپذیری برای مردم آمریكا وارد کرده اســت و حقانیت 
مردم بزرگ ایران را در غیر قابل اعتماد دانستن ایاالت متحده 

و دولت های آنان را بیش از پیش اثبات کرد.

سخنگوی وزارت خارجه

تحریم های جدید آمریکا برای جبران ناكامی حاصل 
از خروج یکجانبه از برجام اعمال شده است

ارتش جمهوری اســالمی ایران با صــدور بیانیه ای در 
محکومیت انتقال ســفارت آمریکا به بیت المقدس و جنایت 
اخیر صهیونیســت ها تأکید کرد: بدون تردید تحوالت اخیر 
با تشــدید و تقویت انتفاضه در فلســطین و امواج بیداری 
ضدآمریکایی و ضدصهیونیســتی در منطقه و جهان، فرایند 
پایان عمر نکبت بار رژیم اشــغالگر قدس و فروپاشی و حذف 
آن از صحنه روزگار را تســریع نموده و اضمحالل این رژیم را 

نزدیک می کند.
بــه گزارش فــارس در این بیانیه آمده اســت: در آســتانه آغاز 
هشــتمین دهه از حیات ننگین غده ســرطانی غرب آسیا و در روز 
موســوم به »روز نكبت«، افكار عمومی جهان اقدام نكبت بار دیگری 
را از جانب شیطان بزرگ شاهد بود که نمونه آن را کمتر می توان در 
تاریخ معاصر منطقه و جهان سراغ گرفت. پس از 70 سال که چشمان 
بشــریت هر روز نظاره گر جنایت و کشــتار مردم مظلوم فلسطین از 
سوی رژیم نژادپرست صهیونیستی بوده است، اکنون در موج جدیدی 
از شــرارت و بحران آفرینی از سوی این رژیم و حامیانش، در برنامه از 
پیش تعیین شده و با هدایت رئیس جمهور نادان و جنایتكار آمریكا و 

سازش برخی رژیم های وابسته و مرتجع در جهان اسام، شاهد مرحله 
دیگر از تجاوز رژیم  اشغالگر قدس در جریان انتقال سفارت آمریكا به 

بیت المقدس هستیم.
ارتش جمهوری اســامی ایران تأکید کرد: رئیس جمهور شــرور 
آمریكا، با اطمینان از همراهی حكام وابســته کشــورهای منطقه، در 
اقدامی گســتاخانه، غیرقانونی و ناقض تمامی اصول بنیادین حقوق 
بشر، وعده شیطانی خود در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس، 
قبله اول امت اسامی را عملی ساخت و با دهن کجی به بیش از یك 
میلیارد مســلمان و نقض آشكار حقوق مسلم ملت فلسطین، ماهیت 

پلید شیطان بزرگ را عریان تر ساخت.
در این بیانیه خاطرنشــان شــده اســت: تردیدی وجــود ندارد 
کــه این اقدام تجاوزکارانه، عزم و اراده ملت مســلمان فلســطین را 
اســتوارتر خواهد نمود و اقدامات و حرکت های ضدصهیونیســتی و 
ضدآمریكایی را در منطقه و جهان تشــدید خواهد کرد. سردمداران 
کاخ سفید و جنایتكاران صهیونیست باید بدانند که برخاف خواست 
و اراده شــیطانی آنان این اقدام نه تنها تحكیم پایه های سســت این 
رژیم کودک کش و امنیت پوشــالی آن را تضمین نمی کند، بلكه موج 

گســترده ای از خشم و نفرت در میان مسلمانان و آزادیخواهان جهان 
ایجــاد خواهد کرد که به یاری خداونــد این موجود پلید را از صفحه 
روزگار محو خواهد ســاخت. برگزاری جشن برای این اقدام شرم آور 
همزمان با به خاک و خون کشیدن صدها انسان حق طلب و آزادیخواه 
در مرزهای غزه در حافظه تاریخ ثبت خواهد شــد و ننگ آن تا ابد بر 

دامن عامان و حامیان و زمینه سازان این جنایت باقی خواهد ماند.
در ادامه این بیانیه تأکید شــده اســت: ارتش جمهوری اسامی 
ایــران، ضمن محكوم نمودن اقــدام غیرقانونی و گســتاخانه دولت 
جنایتكار آمریكا در انتقال سفارتخانه شیطان بزرگ به شهر قبله اول 
مسلمین و همچنین جنایات رژیم خونخوار صهیونیستی در شهید و 
زخمــی کردن صدها تن از ملت مظلوم فلســطین در روزهای اخیر، 
اعام می کند از آرمان ملت فلســطین که آزادی قدس شریف است 
حمایت می کند. بدون تردید تحوالت اخیر با تشدید و تقویت انتفاضه 
در فلسطین و امواج بیداری ضدآمریكایی و ضدصهیونیستی در منطقه 
و جهان، فرایند پایان عمر نكبت بار رژیم اشغالگر قدس و فروپاشی و 
حذف آن از صحنه روزگار را تســریع نموده و اضمحال این رژیم را 

نزدیك می کند.

ارتش جمهوری اسالمی ایران با صدور بیانیه ای تأکید کرد

انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس 
حذف رژیم  اشغالگر قدس از صحنه روزگار را تسریع می كند

رئیس  سابق عملیات خارجی موساد:

در مقابل حجم عظیم موشک های شلیک شده از سوی ایران
اسرائیل توان استفاده از سالح را نخواهد داشت

که ایرانیان در بین خودشان دچار نزاع و جدال شوند.«
تومر ســپس این گونه توضیــح داد: »اقدامات مخفیانه 
بالقــوه ای وجود دارد که می تواند به تغییــر )نظام در ایران( 
منتهی شود....موساد اگر مأموریتی را برعهده بگیرد، اقدامات 
زیادی را می تواند انجام دهد. نمی توانم وارد جزئیات شوم.....

اما این اقدام مخفیانه خواهد بود.«
وی ادامه داد: »اگر ایران تمام انرژی خود را به کار گیرد، 
می تواند حجم بزرگی از موشك ها را به سمت تل آویو و حیفا 
شــلیك کند و حزب اهلل را برای شلیك 300 تا ۴00 موشك 
در روز یا بیشــتر برای یك مدت طوالنی فعــال کند....ایران 

پتانسیل آغاز یك جبهه بسیار دشوار علیه اسرائیل را دارد....
بنابراین ما باید چه بكنیم؟.«

تومر در پاسخ به این ســوالی که مطرح کرده بود گفت: 
»....اگر یــك جنگ تمام عیار متعارف با ایران وجود داشــته 
باشــد، ما نمی توانیم....به اندازه کافی سریع از ساح های خود 
استفاده کنیم.« این مقام سابق موساد سپس به اقداماتی که 
رژیم صهیونیســتی می تواند علیه ایران انجام دهد اشاره کرد 
و گفت: »اســرائیل در شرایط فعلی، باید به سمت هر یك )از 
همپیمانانش( که علیــه ایران فعالیت می کنند، حرکت کند. 

این اقدام منفعت بزرگی به همراه خواهد داشت.«

رهبر معظم انقالب: ماه رمضان در هر ســال قطعه ای از 
بهشــت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما، آن 

را وارد می کند.


