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ایل خورشید 
روزی ســوار ســبز بــاران خواهــد آمــد

آبی تریــن رؤیــای انســان خواهــد آمــد
عشــق جــاری  تمــام  نســیمانه  روزی 

تا مــرز دل بــا رمــز طوفان خواهــد آمد
آرام آرام  شــب  اقیانــوس  شــرق  از 

آن مــاه اطلس پــوش پنهــان خواهد آمد
مــردی شــبیه آســمان از ایل خورشــید

بــا کوله بــار نــور و عرفــان خواهــد آمد
پــای تمــام چشــمه ها نرگــس بکاریــد

نــور دل چشــم انتظــاران خواهــد آمــد
یاس ســپید من به صبح عشــق ســوگند

روزی شــب ما هم بــه پایــان خواهد آمد
  محمد حسینی

پایان کار
پائیز شــد فصل بهــاری که به مــن دادند

طی شــد تمــام روزگاری که بــه من دادند
خورشــید پیشــم هســت اّما من نمی بینم

نفرین به این چشمان تاری که به من دادند
کــرده یوســفم  راه  نابینــای  یعقــوب 

این گریــه بی اختیــاری کــه به مــن دادند
از بــس نیامــد کــه زمــان رفتنــم آمــد

این گونه سر شــد انتظاری که به من دادند
پایــان کار »من« به وصــل »او« نینجامید

آخر چه شــد قول و قراری که به من دادند
ای جاده هــا!  ای جمعه هــا! ای مــردم دنیا

کو وعده آن تک ســواری که بــه من دادند
مــن آرزوی دیدنــش را می بــرم، شــاید -

گاهــی بیایــد تا مــزاری که به مــن دادند
حاال زمستان ســت و من در گــور خوابیدم

خورشید من! این خانه تاری که به من دادند
 علی اکبر لطیفیان

کتاب انتظار 
تا میان قصه های بغض دار، صحبت از حوالی ظهور شــد
صفحه صفحه کتاب انتظار، با سرشــک ندبه ام نمور شد
آســمان ابــری غزل ببــار،  ای پیــام دار روشــنی بتاب
زیــر برق دشــنه کبود جغد، آفتاب رفته رفته کور شــد
عقل سنگ جهل را به سینه زد،  عشق هر چه رشته بود پنبه شد
باز هم خدایگان عقل و عشق، تّکه سنگ های بی شعور شد
سامری الهه فریب ساخت،  گندم آفرید و باغ سیب ساخت
روی نعش آدمی صلیب ساخت، آدم از تبار خویش دور شد
ابتــدای مقــدم بهاریت، انتهــای عصر جاهلیت ســت
پس بیا که دختران آرزو، زنده زنده از غمت به گور شــد

  بهرام امیری
زخم کهنه 

بــی مقــدم تــو بــاغ شــکوفا نمی شــود
نمی شــود وا  ِگِرهــی  غنچه هــا  اخــم  از 

مــرداب می شــود نباشــی،  اگــر  بــاران 
نمی شــود دریــا  راهــی  جــوی حقیــر، 

دیــروز می شــود همــه امروزهــای مــن
نمی شــود پیــدا  تــو  ز  نشــانه ای  اّمــا 

چشــمان غیــر، زخم مــرا تــازه می کند
ایــن زخم کهنــه بی تــو مداوا نمی شــود

ای کاش مثــل  اشــک نیفتــم ز چشــم تو
اشــکی کــه اوفتــاد دگــر پــا نمی شــود
  جواد زهتاب

صبح امید 
شــبی که  اشــک دلیلی برای بیداری ســت

شــکوه ذکــر بلند تو بــر لبم جاری ســت
مســیر زمزمه ها ســوی توســت، می دانم -

دعــا بــرای ظهور تــو عاقبت کاری ســت
خــدا کند نشــود چشــم ما تهی از  اشــک

که از  اشــاره چشم تو  اشــک ما جاری ست
قســم به  گریــه  کنان غــروب هــر جمعه

قســم به فرصت پاکی که لحظه زاری ســت
بــه یــک نگاه تــو، آقا شــدیم، یــا مهدی

بیــا اگــر تو نیایــی، نصیب ما خاری ســت
علم بــه دوش بگیــر  ای ســوار صبح امید

که چشــم عالم و آدم بر این علمداری ســت
از آن زمان که تو رفتی بهار خشکیده ســت

دل زمانــه تََرک خورده، تشــنه یاری ســت
  حسین آذری

دلخوشی 
غــروب جمعــه دلــم بــوی یــار می گیرد

افــق افــق دل مــن را غبــار می گیــرد
نــه بــا زیــارت یاســین دلــم شــود آرام

نــه بــا دعــای ســماتم قــرار می گیــرد
نــوای ندبــه صبحم هنــوز ورد لب ســت

کــه نغمــه عشــراتم بــه بــار می گیــرد
مه آلــود هــوای  زیــن  صنوبریــم  دل 

نــه از فــراق، کــه از انتظــار می گیــرد
قسم به عصر که خســران قرین انسان ست

مگــر کــه دانش خــود را بــه کار می گیرد
بدان کــه دلبر ما جان بــرای یاری خویش

در ایــن دیــار هــزاران هــزار می گیــرد
به گوش منتظران گو که صبح نزدیک ســت

اگــر چه شــب ز رفیقــان دمــار می گیرد
جمــال یار چو خورشــید عالم افروزســت

حجــاب نفــس تــو را زان نــگار می گیرد
تمــام دلخوشــیم یک نگاه کوچک اوســت

ز چیســت یار مــن از من کنــار می گیرد؟
اگر کــه یــار نخواهد بــه جلوه غــم ببرد

دل زهیــر چــو شــب های تــار می گیــرد
  زهیر دهقانی آرانی

امداد آسمانی 
غــروب روز سه شــنبه دلم هوایی توســت

و عاجزانــه نگاهــش بــه میزبانی توســت
غــروب روز سه شــنبه دوبــاره می خوانــم

بیــا کــه لحظــه امداد آســمانی توســت
نظر به حال دلم کن که سرد و خاموش ست

همــه امید مــن آقا بــه مهربانی توســت
دوبــاره ایــن دل شــیدا مســافر راه ســت

مســیر عاشــقی ام صحن جمکرانی توست
داد بزرگــی  مــرا  تــو  مرحمــت  نــگاه 

بیــا که شــعر و غزل ها همه فدایی توســت
بیــا و روضــه کرب و بــا بخوان امشــب

بیا که فاطمه مشــتاق روضه خوانی توست
 هاشم محمدی آرا

اخبار ادبی و هنری
»گوگل«، پشت صحنه فیلم های اخیر نتانیاهو 

علیه مردم ایران
»دیوید کیز« )مشاور رسانه ای بنیامین نتانیاهو( و همکار نزدیکش، »جراد 
کوهن« )از مدیران سیاســی گوگل( عوامل اصلی تهیه فیلم های ویدئویی اخیر 

بنیامین نتانیاهو علیه مردم ایران معرفی شدند. 
بنا بــه گزارش روزنامــه »ایندیپندنــت« بریتانیا، در حالی کــه نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از سال 2013 و بعد از ســخنرانی های اهانت 
آمیزش علیه ملت ایران درباره پوشیدن شلوار جین و خط و نشان کشیدن  روی 
نقاشــی یک بمب برای ایران در سازمان ملل،  نزد ایرانی ها به شخصیتی خشن 
و پرخاش جو معروف شــده بود، از سال 2016  با هدایت یک مشاور رسانه ای به 
نام »دیوید کیز«، چهره ای دیگر به خویش گرفته و ســعی دارد خود را دوست و 
غمخوار ایرانیان نشان دهد. ویدئوهایی درباره تامین آب آشامیدنی و ابراز دوستی 

با تیم فوتبال ایران از جمله این تاش ها بوده است. 
اگرچه تاش های فوق حتی نزد بدبین ترین افراد این ســرزمین نیز رنگ و 
بویی نداشــته اما اسناد و گزارش ها حاکی از آن است که یک تیم رسانه ای قوی 
همراه بودجه ای کان در پشــت این پروژه دوســت نمایی حضور داشته و دارد. 
عاوه بر »دیوید کیز«، حضور»جراد کوهن« که مدتی هم رئیس  بخش ایده های 
گوگل بود، پای این موسســه عظیم اینترنتی را هم به تولید و پخش فیلم های 
تبلیغاتی نتانیاهو باز کرده اســت. این دو تن در ســال 2013 شبکه اجتماعی 
پرنفوذی را به نام »جنبش هــا«   راه انداختند که ظاهرا برای کمک به قربانیان 
نقض حقوق بشر در خاورمیانه و ازجمله ایران به وجود آمد. گزارشی که از مراحل 
اولیه پیاده سازی این شبکه اجتماعی منتشر شده، حاکی از آن است که »جراد 
کوهن« در پیدا کردن پیمانکار برنامه نویسی این پروژه، به »دیوید کیز« مشاوره و 
راهنمایی های امنیتی می داده و احتماالً گوگل به طور غیرمستقیم در پیاده سازی 

آن دخالت داشته است. 
ایندیپندنت می نویسد: این چنین میزان عاقه گوگل به فعالیت سیاسی یا 
به اصطاح حقوق بشری در خاورمیانه  روشن می شود اگرچه حد همکاری »دیوید 
کیز« و »گوگل« روشــن نیست، ولی »جراد کوهن« در مدت زمان حضورش در 
گوگل، یکی از سیاسی ترین مدیرهای این شرکت عظیم به شمار می آمده است. 
آنچه مسلم اســت این دو نفر اسرائیلی- آمریکایی یعنی »دیوید کیز« و »جراد 
کوهن« با حمایت های شــرکت گوگل و رژیم اسرائیل، اصلی ترین عوامل تهیه و 
تولید و توزیع ویدئوهای اخیر نتانیاهو بوده اند و به طور قطع موتور جست وجوی 
»گوگل«، این ویدئوها را  روی فضای وب، به صورت خودکار و ناخواسته در اختیار 
حجم عظیم کاربران این شبکه گذارده است. به این ترتیب یک بار دیگر خدمات 
موتورهای معروف جســت وجوی اینترنتی به طرح و برنامه های صهیونیستی در 

جریان ضدانسانی ترین تاش های اسرائیل و اعوان و انصارش روشن می شود. 

ارتجاع انجمن منتقدان 
و عقب گرد به 70 سال پیش!

انجمن موسوم به منتقدان و نویسندگان سینمایی، مراسم بزرگداشتی برای 
ناصر ملک مطیعی سمبل فیلمفارسی برپا کرد و طی آن به تجلیل و تحسین از 

پدیده مبتذل فیلمفارسی پرداخت!
در این مراســم که جمعی از بازیگران و عوامل فیلمفارســی قبل و بعد از 
انقــاب مانند پوری بنایی و بهمن مفید و ســیروس الوند و فریدون جیرانی و... 
حضور داشتند، برای نخستین بار در تاریخ سینمای ایران، منتقدان و نویسندگان 
به اصطاح ســینمایی به تقدیر از ابتذال فیلمفارســی و عوامل اصلی این عامل 

منحط سینمای ما پرداختند! 
این درحالی اســت که در حدود 70 ســال پیش، برخی از اولین منتقدان 
تاریخ ســینمای ایران مانند طغرل افشــار که به پدر نقد فیلم ایران نیز معروف 
شــد و همچنین حسن شــیروانی و هوشنگ کاووســی و هژیر داریوش و... در 
اوان بروز پدیده فیلمفارســی، در نشریات و محافل سینمایی به نقد این پدیده 
مذموم پرداخته و بعضا با لقب »ســینمای آبگوشــتی« یا القاب مبتذل تر آن را 
خطــاب کردند. نقدهایی که از منتقدان یاد شــده هنوز در خاطره نقد نویســی 
این ســینما باقی مانده حاکی از آن است که پیشکســوتان این حرفه در ایران 
به شــدت با پدیده نامبارکی به نام فیلمفارســی مقابله کرده و آن را اساسا قابل 
دیدن به شــمار نمی آوردند. حتی عوامل اصلی این نوع ســینمای مبتذل آن را 
فوق العاده ســطحی و دم دستی به حســاب آورده و اصا در حد فیلم و سینما 
محسوب نمی کردند. چنان که محمدعلی فردین در گفت و گویش با عباس بهارلو، 

فیلمفارسی را این گونه معرفی کرد: 
»... آن موقع همه ما می دانســتیم که فیلم های فارسی یک فرمول مشخص 

دارند: چهارتا آهنگ، دو تا زد و خورد و یک کاباره...«
و همچنین خود ناصر ملک مطیعــی هم در گفت و گویی با یکی از مجات 
همان دوران درباره فیلمفارسی گفت: »...حاال می فهمم که سینما )فیلمفارسی( 
یک کار زد و خوردی اســت. زد و خورد و رقص شــکم و اینجور چیزها باید در 

فیلمی باشد تا فروش کند و با فروش فیلم، ارزش هنرمند معلوم شود...«
پدیــده فیلمفارســی به گونه ای بود که در محافل منتقــدان حتی در مورد 
آنها بحث نمی شــد و تلویزیون رژیم پهلــوی علی رغم همه برنامه های مبتذل و 
مســتهجن، به دلیل ابتذال بیش از حد، در کنار آثار ســینمای هند و ترکیه و 

فیلم های بروس لی و چیچو و فرانکو از پخش آنها خودداری می کرد.
متاسفانه اینک پس از گذشت نزدیک به 70 سال از آن نقدها و برخوردها، 
انجمن منتقدان خانه ســینما که گویا نمایندگی گروهــی از منتقدان امروز را 
یدک می کشد، از منتقدان 60-70 سال پیش هم عقب افتاده تر نشان می دهد، 
گویا به قرون وســطای سینما بازگشت کرده که تمامی وجهه نقد و نقد نویسی 
و ســینما و هنر را زیر پای گذارده و خود و اعضایش را به پادوهای فیلمفارسی 

بدل ساخته است!
 سومین جشنواره حقوق بشر آمریکایی 

برگزار شد
 همزمان با ســالگرد حمله آمریکا به هواپیمای مســافربری ایران، مراســم 
اختتامیــه ســومین جشــنواره بین المللی حقوق بشــر آمریکایــی، با حضور 
شخصیت های فرهنگی و هنری، سه شنبه 12 تیر ماه در حوزه هنری برگزار شد.

آیت اهلل اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی در اختتامیه 
سومین جشنواره حقوق بشــر آمریکایی گفت: در دیدگاه فرعونی، حق مساوی 
با قدرت اســت. یعنی هر کس قدرت دارد، حق با اوســت! و حقوق بشــر غربی 
مبتنی بر این موضوع اســت. محسن مومنی شــریف، رئیس حوزه هنری نیز در 
این مراسم گفت: در هر جایی که فهرستی از بدی وجود داشته باشد نام آمریکا 
و متحدانش به چشــم می خورد، اما علت ماندگاری آنها در راس اخبار حمایت 
از حقوق بشــر وجود رسانه هایی است که نمی گذارند چهره واقعی این دشمنان 
حقوق بشر به درستی معرفی شود. وی تأکید کرد: رسانه های متعهد وظیفه دارند 
با روشنگری و افشای اطاعات حقیقی درباره چهره واقعی استکبار، مردم جهان 

را درباره خطر بزرگی به نام آمریکا آگاه سازند.
در بخش دیگری از این مراسم، از محمد گلریز خواننده پیش کسوت انقابی 
کشور، به پاس سال ها تاش و ارائه آثار حماسی و انقابی، تقدیر و تجلیل به عمل 
آمد. محمد گلریز خواننده در این مراسم پس از تقدیر گفت: در این شرایط که در 
معرض هجمه های فرهنگی آمریکای جنایتکار و هم پیمانانش هستیم، متاسفانه 
بخشــی از هزینه ها برای ترویج فرهنگ، صرف موسیقی های مبتذل می شود و 
برخی رسانه ها در برابر این موضوع سکوت می کنند و کارهایی را پخش می کنند 
که نه تنها توجیهی ندارد بلکه آن کار شــعر و محتوای خاصی هم ندارد. در این 
شرایط ایجاب می کند به سرودهای انقاب و دفاع مقدس و سرودهایی که حس 

مقاومت را در مردم زنده می کند توجه بیشتری داشته باشیم.
در این مراســم برگزیدگان سومین دوره جشنواره حقوق بشر آمریکایی در 

بخش های مختلف نیز معرفی شدند.
معرفی رئیس جدید 

مرکز تخصصی فرهنگی هنری بسیج
مصطفی زیبایی نژاد به عنوان رئیس جدید مرکز تخصصی فرهنگی بســیج 

معرفی و جایگزین احمد مداحی شد.
زیبایی نژاد که کارشناســی ارشد مدیریت از دانشگاه امام صادق)ع( را دارد، 
پیش از این دبیر ستاد فرهنگی راهیان نور و معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان 
بســیج مستضعفین بوده است. دبیری شورای ســتاد مرکزی هیئت رزمندگان 
اســام و معاون رســانه ای قرارگاه مراســم اربعین حســینی بخش دیگری از 

مسئولیت های کاری وی بوده است. 
مرکز تخصصی فرهنگی هنری بسیج، مجموعه های فیلم و هنرهای نمایشی 
بســیج، خانه ســرود و نماهنگ بسیج، شــعر و ادبیات و کتاب، مرکز هنرهای 
تجسمی)مهتا( و مرکز پویانمایی)رقومی( را در اختیار دارد که هرکدام می تواند 

نقش مهمی در تولیدات هنری جبهه انقاب بگذارند. 

هدیه به خوانندگان
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سرلشکر قاسم ســلیمانی در پیامی مواضع اخیر 
رئیس جمهور در قبال آمریکایی ها و صهیونیست ها را 

ستودنی و مایه مباهات و افتخار دانست.
در پی اعام موضع قاطع حسن روحانی در قبال اظهارات 
سلطه طلبانه و تهدیدات و زیاده خواهی های مقامات آمریکایی 
و صهیونیست ها، سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در پیامی از سخنان عزتمندانه 

ریاست محترم جمهوری اسامی ایران قدردانی کرد.
بــه گزارش فــارس، در این پیــام آمده اســت: آنچه از 

فرمایشات حضرتعالی در رسانه ها منعکس شد، مبنی بر اینکه 
اگر نفت جمهوری اســامی ایران صادر نشود، تضمینی برای 
صدور نفت کل منطقه نمی باشد و بیانات بسیار ارزشمندی که 
در موضع جمهوری اسامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی 

فرمودید، مایه مباهات و افتخار است.
سرلشکر ســلیمانی افزود: حقیر به عنوان سرباز والیت و 
این ملت ســرفراز و با همه جان به حضــور جنابعالی عرض 
می کنم: این همان دکتر روحانی است که ما شناخت داشتیم 
و داریم و می بایست باشد. شما با سخنان حکیمانه ارزشمند 

و قدرتمندانه خودتان رهبر عزیز، ملت بزرگوار ایران اسامی 
و مسلمانان جهان را سرافراز نمودید. دست شما را برای ایراد 
این ســخنان به موقع، حکیمانه و صحیح می بوسم و برای هر 

سیاستی که مصلحت نظام اسامی باشد در خدمت هستیم.
الزم به ذکر اســت، پیام قدردانی سرلشــکر ســلیمانی 
به مواضع حســن روحانی در ســفر به ســوئیس  اشاره دارد. 
رئیس جمهور عصر سه شنبه در نشست خبری مشترک با آلن 
برسه، رئیس جمهور ســوئیس گفته بود: الزم است همین جا 
توضیح دهم. رئیس جمهور محترم ســوئیس به مسئله رژیم 

صهیونیستی اشاره کردند. دیروز صراحتا به ایشان گفتم ایران 
رژیم صهیونیستی را نامشروع می داند و اقداماتش در منطقه 

را تجاوزکارانه دانسته و محکوم می کند.
وی همچنین دوشنبه شب در دیدار ایرانیان مقیم سوئیس 
اظهار داشت: آمریکایی ها مدعی شــده اند که می خواهند به 
طــور کامل جلوی صادرات نفت ایــران را بگیرند. آنها معنی 
این حرف را نمی فهمند، چرا که این اصًا معنی ندارد که نفت 
ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما 

توانستید، این کار را بکنید تا نتیجه اش را ببینید.

با  اشــاره به حضور موثر  حجت االسالم روحانی 
جمهوری اسالمی ایران برای مبارزه با گروه تروریستی 
داعش در منطقه اظهار داشت: تروریسم خطری بزرگ 
برای منطقه و جهان به شمار می رود و اقدام ایران در 
مبارزه با تروریسم ثبات بخش، امنیت آفرین و به نفع 

منطقه و جهان بوده است.
رئیس جمهور کشــورمان که به منظور دیدار و گفت وگو 
با مقامات ارشــد اتریش، به این کشــور ســفر کرده است، 
دیروز چهارشــنبه به طور رسمی از سوی الکساندر فندر بلن 
رئیس جمهور این کشــور در کاخ هوفنبورگ مورد استقبال 

قرار گرفت.
وی ســپس با حضور در نشســت خبری مشــترک با 
فندربلن با تشــکر از استقبال گرم اتریش از هیئت عالیرتبه 
ایرانی و با  اشاره به اینکه گفت وگوهای بسیار صمیمانه، خوب 
و سازنده ای داشتیم، گفت: اتریش برای ما به عنوان یک کشور 
دوست در اتحادیه اروپا و در این منطقه است. روابط دو ملت 
ایران و اتریش به صدها ســال قبــل برمی گردد و همواره در 

دهه های اخیر روابط دو کشور رو به گسترش بوده است.
روحانــی به خروج آمریکا از برجام  اشــاره کرد و گفت: 
کار آمریکا خاف قانون، مصوبات شــورای امنیت و تعهدات 
چندجانبه اســت و بی تردید به ضرر آمریکا و ضرر دیگران 
خواهد بود، این جزو تصمیمات عجیبی اســت که حکومت 
و دولتــی برخاف منافع ملی خودش و برخاف منافع ملی 

دیگران، تصمیمی را اتخاذ می کند.
رئیس جمهور اظهار داشــت: در مذاکــرات امروز بر این 
نکتــه تأکید کردیم که دوران یکجانبه گرایی به ســر آمده و 
کشــوری نمی تواند درباره جهــان و ملت های دیگر تصمیم 

بگیرد و استقال و حاکمیت ملی کشورها را نقض کند 
روحانی مســایل مرتبط با منطقه حساس غرب آسیا را 
از دیگر موضوعات گفت وگو با مقام های اتریشــی بیان کرد 
و گفــت: در همین ارتباط درخصــوص موضوعاتی همانند 
اقدامــات تهران برای مبارزه با تروریســم و کمک  به مردم 
عراق و ســوریه ، لزوم کمک رســانی به مردم یمن و نقش 
مخرب بعضی از کشورها از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی 

، گفت و گو کردیم.
تحریم های ثانویه و فرامرزی آمریکا

 نقض حقوق بشر است
رئیس جمهور اتریش نیز در این نشســت خبری تصریح 
کرد: اتریش متأســف است از اینکه ایاالت متحده از قرارداد 
برجام خارج شــده و اینکه بخواهند مجــدداً تحریم هایی را 

وضع کند که نه تنها شــامل تحریم های ابتدایی بلکه شامل 
تحریم های ثانویه هم می شــود که شامل اتریش نیز خواهد 
شــد. این تحریم های ثانویه که به اعتقاد ما و کمیســیون 

اتحادیه اروپا ، فرامرزی است، ناقص حقوق انسان هاست.
روحانــی همچنین پس از مذاکرات خصوصی با همتای 
اتریشــی خود؛ در نشست مشــترک هیئت های عالی رتبه 
ایــران و اتریش که در کاخ هوفنبورگ برگزار شــد با بیان 
اینکه در ســال های اخیر همکاری های ایــران و اتریش در 
بخش های مورد عاقه دو کشــور رو به گسترش بوده و باید 
در راستای توســعه و ارتقا سطح مناسبات فی مابین تاش 
کنیم، افزود: امروز فرصت های مناســب ســرمایه گذاری در 
بخش های مختلف از جمله صنعت، انرژی، تجارت، سامت، 
محیط زیست، راه آهن، حمل ونقل و فناوری در ایران فراهم 
است که سرمایه گذاران و شرکت های اتریشی هم می توانند 
برای مشارکت در اجرای این پروژه ها حضور داشته و فعالیت 

کنند.
رئیــس  با تقبیح اقدام آمریکا در اعمال یکجانبه گرایی و 
خروج یــک طرفه از این توافق، گفت: ملــت ایران در برابر 
اقدامات غیرقانونی آمریکا مقاومت کرده و اجازه نخواهد داد 

سیاست های آن کشور بر روابط تهران با جهان اثر بگذارد.
دکتر روحانی با بیان اینکه امروز از اتحادیه اروپا انتظار 

می رود با صراحت بیشــتری یکجانبه گرایی دولت آمریکا را 
محکوم کند، خاطرنشان کرد: فرامرزی بودن تمایات رئیس 
 یک کشور در دنیای امروز پذیرفتنی نیست و همه کشورها 
برای حفظ استقال و هویت خود باید در برابر این اقدامات 

آمریکا ایستادگی کنند.
رئیس جمهور با  اشاره به حضور موثر جمهوری اسامی 
ایران برای مبارزه با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه 
به درخواســت دولت های قانونی این کشورها، اظهار داشت: 
تروریسم خطری بزرگ برای منطقه و جهان به شمار می رود 
و اقدام ایران در مبارزه با تروریسم ثبات بخش، امنیت آفرین 

و به نفع منطقه و جهان بوده است.
مسیر پیشرفت را چه با توافق هسته ای 

و چه بدون آن ادامه می دهیم
روحانی سه شنبه شب و در جمع صمیمی ایرانیان مقیم 
اتریــش در وین هم گفت: هدف دولــت آمریکا انزوای ملت 
ایران بود، اما هزینه ســنگینی پرداخــت خواهد کرد و این 
اولین بار اســت که آمریکا علیه ملت ایران توطئه می کند و 

جز کشور کوچک، حامی ندارد.
رئیس جمهور اظهار داشت: صهیونیست ها، آمریکایی ها 
و برخی کشــورهای معدود دیگر همــواره دنبال این بودند 
که روابط ایران را با دیگر کشــورهای جهان ،همسایگانش و 

کشــورهای دوست تضعیف کرده و یا در صورت امکان قطع 
کننــد و هدف آنها در حصر و در انــزوا قرار دادن ایران و به 

تعبیری ترویج ایران هراسی در منطقه و جهان بوده است.
روحانــی اضافه کــرد: آمریکایی ها ادعــا می کنند که 
می خواهنــد پل های ارتباطی ایران بــا جهان را قطع کنند، 
اما هرگز نخواهند توانســت، به این هدف برسند، آنها قدرت 

مطلقه عالم نیستند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز در شرایطی هستیم 
که سازمان های بین المللی از جمله شورای امنیت، اتحادیه 
اروپــا و اکثریت قریــب به اتفاق کشــورها و ملت های دنیا 
در کنار جمهوری اســامی ایســتاده اند، اظهارداشت: این 
وضعیت، تقابل آمریکا با ایران را بسیار پرهزینه خواهد کرد 
و جمهوری اسامی ایران نیز مصمم است همچون همیشه 
توطئه های آمریکایی ها را نقش برآب کند چرا که مواضع آنها 
غیرمنطقی، غیرقانونی، ظالمانه و برخاف تعهدات بین المللی 

و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل است.
روحانی تصریح کرد: آمریکایی ها به غلط تصور می کنند، 
که اگر به مردم ایران فشــار وارد کننــد، آنها در برابر زبان 
زور، تهدید و تحقیر، تســلیم خواهند شــد؛ در طول تاریخ 
هیچ قدرتی نتوانسته ملت بزرگ ایران را در برابر حرف های 
غیرمنطقی تسلیم کند و در تمام تاریخ هر تجاوزی به حقوق 

ملت ایران محکوم به شکست بوده است.
بیانیه اتحادیه اروپا درباره نشست وین

از ســوی دیگر اتحادیه اروپا روز چهارشــنبه بیانیه ای 
درباره نشســت روز جمعــه در زمینه برنامــه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( صادر کرد.در این بیانیه آمده اســت که 
کمیســیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در 
ســطح وزرا دیدار می کند. این دیدار روز ششم ماه جوالی 

)1۵ تیرماه( در وین برگزار می شود.
این نشســت به ریاســت »فدریکا موگرینی« مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و با حضور وزرای )خارجه( 
چین، فرانســه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایران برگزار خواهد 
شد. در نشســت پیش رو با توجه به خروج آمریکا از توافق 
هســته ای با ایران، به راهکار ی بــرای ادامه اجرای برجام و 
حفــظ این توافق پرداخته خواهد شــد.این نشســت بنا به 
درخواســت ایران برگزار می شود. چهارم خرداد ماه، نشست 
کمیسیون مشــترک برجام در سطح معاونان وزرا و مدیران 
کل و بدون حضور آمریکا در وین برگزار و پس از آن نشست 
کارشناسی کمیســیون نیز در روز هفدهم خرداد در تهران 

برگزار شد.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پیغامی 
شــفاهی از اقدام پیگیرانه و حضور میدانی 
آب  رفع مشکل  برای  امام جمعه   خرمشــهر 
شرب شهرهای خرمشهر و آبادان و روستاهای 

هم جوار قدردانی کردند.
در هفته   اخیر به دنبال شکســته شدن خط لوله   
انتقال آب غدیر که آب شــرب شهرهای خرمشهر و 
آبادان و مناطق هم جوار را تأمین می کرد، مردم این دو 
شهر با مشکل جدی آب شرب مواجه شدند. در پی این 

مسئله، حجت االسام والمسلمین موسوی فرد امام جمعه   
خرمشهر ضمن حضور در کنار کارگران تعمیر این خط 
لوله در هویزه، به صورت نمادین و برای تسریع امور به 
مدت نیم ساعت اقدام به جوشکاری این خط لوله کرد 
 و از نزدیک پیگیر حل مشکل آب شرب مردم منطقه 

شد.
رهبر انقاب اســامی پس از اطاع از این اقدام 
ایشــان، در پیغامی از حجت االســام والمسلمین 

موسوی فرد قدردانی کردند.

قدردانیرهبرانقالب
ازروحیهوخدماتمردمیامامجمعهخرمشهر

رئیس جمهور در اتریش :

مبارزه ایران با تروریسم، امنیت آفرین و به نفع منطقه و جهان بوده است

قدردانی سرلشکر سلیمانی
از مواضع ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی روحانی

استاندار خوزستان گفت: خط دوم پروژه آبرسانی 
غدیر به منظور تامین آب آشــامیدنی مناسب برای 
آبادان و خرمشــهر- 2 روز زودتر از موعد اعالم شده، 
به آبگیری آزمایشی رسیده و شامگاه دیشب با حضور 

وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
غامرضا شریعتی در گفت و گو با ایرنا افزود: با اتصال خط 
لوله آبرســانی غدیر در تقاطع محور حمیدیه به سوسنگرد، 
این خط تکمیل شــده و دیشب پس از شست وشو به صورت 

آزمایشی آبگیری شد. 
وی تصریح کرد: این طرح از قبل در دســت اجرا و طبق 
برنامه در دست پیگیری بود و این کار جهادی به تمام معنای 
کلمه از 10 ماه پیش شــروع شــده بود و کاری که در حالت 
اســتاندارد برای اجرای آن 24 مــاه وقت الزم بود ظرف10تا 

11ماه انجام شد. 
استاندار خوزستان افزود: اتصال آخر این طرح انجام شده 
و شامگاه دیشب آب در این خط پمپاژ شد و کل آب مورد نیاز 
مردم آبادان، خرمشــهر و شادگان از 14 تیرماه از طرح غدیر 
تامین می شــود و پس از آن کار در سایر بخشهای این طرح 

)برای بقیه مناطق استان (پیگیری خواهد شد،
شــریعتی یادآورشــد: کار در خط دوم اهــواز پیگیری 
می شود و به ســمت دز حرکت می کنیم تا آب را از دز برای 

مردم تامین کنیم.
اســتاندار خوزستان خاطرنشان کرد: به زودی و با تعیین 
تکلیف و تکمیل آبگیر سد دز و ساخت آن، خط لوله به سمت 

دز تکمیل خواهد شد. 
وی با تقدیر از صبوری و شکیبایی مردم آبادان و خرمشهر 
اظهار داشــت: در این چند روز کار فشرده دست کم ده نفر از 
کارگران در اثر کار در دمای باالی ۵0 درجه استان و شرایط 
سخت کاری دچار گرمازدگی شدند که این دستاورد را نشانه 

تعهد همه مجریان درقبال مردم می دانم. 
شریعتی در بخش دیگر ســخنان خود از قرارگاه خاتم، 
موسسه اروندان و سایر مجریان این طرح بخاطر تسریع در به 

سرانجام رساندن کار تقدیر و تشکر کرد. 
بــه گفتــه مســئوالن ســازمان آب و برق خوزســتان 
دســت اندرکاران طرح، پس از اعام وضعیــت اضطراری در 
منطقه، با بکارگیری ۵37 نیروی عملیاتی در قالب 2۵ اکیپ 
به صورت شبانه روزی، موفق شدند در کمترین زمان ممکن، 

خط دوم آبرسانی غدیر را به سرانجام برسانند. 
براساس این گزارش برای تکمیل خط 2000 میلی متری 
انتقال آب به شهرهای آبادان و خرمشهر از باالدست رودخانه 
کرخه، پنج هزار و 310 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی 

طرح آب رسانی غدیر هزینه شده است.

پروژه عظیم آبرسانی خرمشهر و آبادان
به همت قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( سپاه به نتیجه رسید

سرویس سیاسی-
مراســم وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم 
محمدابراهیم رشید در معراج شهدای تهران برگزار 
شد. این شهید واالمقام امروز صبح در قم تشییع و 

به خاک سپرده می شود.
شهید رشید اهل قم و از نیروهای تخریب تیپ مکانیزه 
20 رمضان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی و 
مسئول جلوه های ویژه میدانی و انفجارات در مستند مسابقه 

»ضدگلوله« شبکه افق سیما بود.
این پاسدار جلیل القدر انقاب و مدافع حرم روز یکشنبه 
10 تیرماه در ســن 32 ســالگی در حین انجام مأموریت 
مستشــاری و در برخورد با تله انفجاری در سوریه آسمانی 

شد و به همرزمان شهیدش پیوست.
پیکر مطهر این شهید واالمقام امروز صبح از مسجد امام 
حسن مجتبی)ع( در قم تشییع و در گلزار شهدای علی بن 
جعفر به خاک سپرده می شود. گفتنی است پیکر این شهید 
واالمقام عصر دیروز با حضور خیل انبوه مردم در روســتای 
صرم قم تشییع شد.او پیش  از این بار ها برای دفاع از حرم 

اهل بیت)ع( در سوریه حضور یافته بود.
ســرهنگ هادی سفیدچیان فرمانده تیپ مکانیزه 20 
رمضان در گفت و گو با خبرنگار کیهان درباره این شــهید 

گفــت؛ محمد ابراهیم در عین حال که تخریبچی بســیار 
ماهری بود، برای همکاران و اطرافیان خود یک استاد اخاق 
هم بود. محمدابراهیم خود را یک نظامی محدود به پادگان 
نمی دانست و می گفت من پاسدار جهان اسام هستم. رفتار، 
اخاق و ســلوک او نشان می داد در این دنیا ماندنی نیست 

و الیق شهادت است. 
شهید محمد ابراهیم رشید مدتی نیز فرماندهی پایگاه 
مقاومت بســیج ویژه شهدای روستای صرم قم را بر عهده 
داشت.شــهید »ابوالقاسم رشــید« برادر این شهید مدافع 
حرم و از شهدای هشت سال دفاع مقدس است که پس از 

وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم

شهید محمدابراهیم رشید هم تخریبچی ماهر و هم استاد اخالق بود
چندین سال مفقودیت، در سال 73 در گلزار شهدای علی 
بن جعفر)ع( قم خاکســپاری شد. مادر این شهید عزیز نیز 

در حادثه منا به رحمت ایزدی پیوست.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دزفول گفت: 
مراسم تشییع پیکر »غالمحسین خورشیدی« آزاده 
و جانباز سرافزار هشت سال دفاع مقدس دیروز در 

دزفول برگزار شد. 
سید مجید موسوی در گفت وگو با تسنیم افزود: مراسم 
تشییع جانباز و آزاده دفاع مقدس »غامحسین خورشیدی« 
دیروز ساعت 18 با حضور همرزمان شهید و آحاد مردم از 
مقابــل در خانه این جانباز)واقع در خیابان منتظری، نبش 
نــواب صفوی پاک ۵2 ( به طرف قطعه صالحین واقع در 

گلزار شهیدآباد شهرستان دزفول برگزار شد.
بنا بر این گزارش غامحســین خورشیدی جانباز ۵0 
درصد و آزاده ســرافراز پس از 10 ســال اسارت، در دروان 
جنگ تحمیلی روز ســه شــنبه بر اثر مشــکات ناشی از 
مجروحیت در بیمارســتان بزرگ دزفــول به جمع یاران 

شهیدش پیوست.

جانباز دزفولی 
به جمع یاران شهیدش پیوست

برای شما  پیامبر خدا)ص(  حضرت آیت اهلل حق شناس)ره(: 
الگوی خوبی اســت. آخر باید یک شباهتی به آن حضرت داشته 

باشی.


