
اخبار كشور

همایش تئاتر سردار آسمانی 
برگزار می شود

دبیر همایش تئاتر خیابانی ســردار آســمانی گفت:    این همایش از 10 
بهمن با برگزاری مراسمی در جوار مزار شهید سردار سلیمانی آغاز می شود و 
اجراهای خیابانی نیز از 11 تا 22 بهمن همزمان با جشنواره فجر برپا خواهند 

شد.
امیر حسین شــفیعی در نشست خبری همایش ســردار آسمانی، با 
اعــام خبر فوق افزود: 37 اثر متقاضی شــرکت در ایــن همایش بودند. 
گروه هــای مختلفی از این همایش اســتقبال کردند و ما در ســه بخش 
اصلی، ویژه و مساجد شــاهد اجرای 16 نمایش پذیرفته و نهایی شده از 

12 استان هستیم. 
وی تجلیــل از یک خانواده شــهید را از دیگر برنامه های این همایش 
معرفی کرد و بیان داشت: در افتتاحیه این رویداد، خانواده تئاتر از خانواده 
شــهید حسین پورجعفری که در کنار ســردار شهید شد، تجلیل می کند 
و بعــد با توجه به نزدیکی اربعین ســردار ســلیمانی، اجراها در تهران و 

استان های مختلف ادامه پیدا می کند.
شــفیعی همچنین درباره مکان های اجرای آثار همایش تئاتر سردار 
آسمانی گفت: محوطه تئاتر شــهر، پل طبیعت، ایوان انتظار، میدان امام 
حســین)ع( و 10 مسجد در تهران از جمله مکان های اجرای نمایش های 

خیابانی این همایش هستند.
تضاد اهدای جایزه شهید سلیمانی

 با حضور داوران دو تابعیتی
باز هم حضور ســینماگرانی با تابعیت غربــی و آمریکایی در بین داوران 

جشنواره فیلم فجر حاشیه ساز شد!
برخی از داوران ســی و هشتمین جشــنواره فیلم فجر، تابعیت خارجی، 
ازجملــه آمریکایی دارند. هر چند که طی ســال های اخیــر، حضور افراد دو 
پاســپورته و دارای تابعیت آمریکایی در بین داوران و حتی مدیران جشنواره 
فیلم فجر اتفاق افتاده است. اما با توجه به اهدای جایزه شهید قاسم سلیمانی 
که توســط دولت آمریکا ترور و به شهادت رسید، جای سؤال است که چگونه 
این افراد قصد انتخاب فیلمی با این موضوع را دارند؟ آیا اعطای چنین جایزه ای 

با حضور چنین افرادی در تناقض نیست؟
منتقد هتاک 

به تلویزیون سعودی می رود!
منتقدی که پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی در فضای مجازی به آن 

شهید اهانت کرده بود، در راه یک شبکه سعودی-صهیونیستی است. 
منتقد سابق مجله فیلم که با سهل انگاری مدیران سیما بارها در برنامه های 
سینمایی تلویزیون خودنمایی کرده بود، از کشور مهاجرت کرده و در راه شبکه 
ماهواره ای ایران اینترنشنال، وابسته به رژیم آل سعود است. وی یکی از بانیان 
و محرکان فیلمســازان برای تحریم جشــنواره فیلم فجر است و همچنین از 

پادوهای یکی از سفارتخانه های غربی در ایران بود.
روزنامه کیهان بارها نســبت به حلقه منتقدان سیاه و وابستگی فکری یا 
عملیاتی آنها به خارج از کشور هشدار داده بود، اما متأسفانه نیروهای این حلقه 
همواره پای ثابت برنامه های ســینمایی تلویزیون و نشست های جشنواره های 

دولتی بوده و هستند.
راوی »روزهای بی آینه« 

به همسر شهیدش پیوست
منیژه لشــکری همسر خلبان شهید لشــکری روز شنبه پنجم بهمن ماه 

دارفانی را وداع گفت.
منیژه لشــکری همسر خلبان شهید لشکری در کتاب »روزهای بی آینه« 
زندگی واقعی خودش را روایت می کند، از زمانی که با شــور و شوق در هفده 
سالگی پای سفره عقد می نشیند، در 18 سالگی طعم مادر شدن را می چشد و 
همان سال آغاز انتظار و چشم به راهی 18 ساله او پس از مفقود شدن همسر 

خلبانش است.
مراسم تشییع همسر شهید لشکری صبح امروز )سه شنبه( از ساعت 7:30 
در مسجد ولی عصر پایگاه شهید لشکری برگزار و سپس پیکر آن مرحومه برای 

خاکسپاری به بهشت زهرا)س( منتقل خواهد شد.
رادیو انتخابات افتتاح می شود

در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسامی در اسفند ماه، شبکه 
رادیویی »انتخابات« افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، یکی دیگر از شبکه های مناسبتی رادیو که به 
طور فصلی فعالیت خواهد کرد، رادیو انتخابات است. 

این رادیو از 23 بهمن جاری کار خود را آغاز خواهد کرد. هدف از فعالیت 
این رادیو نیز تمرکز و اطاع رسانی درباره انتخابات مجلس است و این رادیو به 

ابعاد مختلف انتخابات خواهد پرداخت.
اختتامیه هفتمین کنگره بین المللی »18 سال نوری« 

در منطقه 18 تهران
آئین اختتامیه هفتمین کنگره بین المللی شعرفاطمی روز جمعه 11 بهمن 
با حضور شــاعران و مداحان برجسته کشــور در تاالر شهید مختار پور تهران 

برگزار خواهد شد.
هادی جانفدا دبیر هفتمین کنگره بین المللی شــعر فاطمی »18 سال 
نوری« در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: مراســم اختتامیه این کنگره با 
حضور شاعران و مداحان برجسته کشور از جمله استاد محمدعلی مجاهدی، 
حاج ولی اهلل کامی زنجانی، ســید رضا جعفری و مجید تال در تاالر شهید 

مختارپور واقع در منطقه 18 ، بلوار الغدیر، برگزار خواهد شد.
جانفدا با بیان اینکه این مراسم از ساعت 18 روز جمعه آغاز خواهد شد، 
افزود: در این مراسم شــاعران برگزیده به شعرخوانی خواهند پرداخت و در 

پایان مراسم از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد.
وی خاطر نشــان کرد: همچنین قصد داریم در آئین اختتامیه هفتمین 
کنگره شعر فاطمی از کتاب »سیب احمد« که مشتمل بر تمام اشعار رسیده 
به دبیرخانه هفتمین کنگره شــعر فاطمی »18 سال نوری« است، رو نمایی 

کنیم.

اخبار ادبی و هنری

فرمانده 8 سال دفاع مقدس و شهید مدافع حرم، سردار 
از عهده  حسین همدانی)ره( )وصیت نامه(: مگر می توانیم 
نعمت بزرگی که خدای مهربان به ما داده برآئیم، نعمت والیت 
فقیه، امام بزرگوارمان و نعمت جانشین خلف آن، علی زمانمان.

هدیه به خوانندگان

زبان حال امام علی)ع( هنگام دفن فاطمه)س(
امام علی)ع(:  ســالم بر تو ای رسول خدا)ص(، سالمی از طرف من و 
دخترت که هم اکنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شما رسیده است.

ای پیامبر خدا! صبر و بردباری من با از دست دادن فاطمه)س( کم شده، 
و توان خویشتنداری ندارم، اما برای من که سختی تو را دیده، و سنگینی 
مصیبت تو را کشیدم، شکیبایی ممکن است. این من بودم که با دست خود 
تو را در میان قبر نهادم، و هنگام رحلت، جان گرامی تو میان سینه و گردنم 
پرواز کرد »پس ما همه از خداییم و به سوی خدا باز می گردیم« پس امانتی 
را که به من سپرده بودی برگردانده شد، و به صاحبش رسید، از این پس 
اندوه من جاودانه، و شــب هایم زنده داری است، تا آن روز که خدا خانه 
زندگی تو را برای من برگزیند. به زودی دخترت تو را آگاه خواهد ساخت 
که امت تو چگونه در ســتمکاری بر او اجتماع کردند، از فاطمه بپرس، و 
احوال اندوهناک ما را از او خبر گیر، که هنوز روزگاری سپری نشده، و یاد 
تو فراموش نگشته  است. سالم من به هر دوی شما، سالم  وداع کننده ای که 
از روی خشنودی یا خسته دلی سالم نمی کند. اگر از خدمت تو باز می گردم 
از روی خستگی نیست، و اگر کنار قبرت می نشینم از بدگمانی بدانچه خدا 
نهج البالغه - خطبه 202 صابران را وعده داده نمی باشد. 
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دیروز برگزار شد

تجمع اعتراضی مقابل وزارت امور خارجه
در واكنش به اظهارات حاشیه ساز ظریف

انتقاد  با  انتخابات آمریکا  نامزد دموکرات 
از تــاش ترامپ برای کم اهمیت جلوه دادن 
آسیب های مغزی نظامیان آمریکایی در حمله 
ایران به عین االسد تاکید کرد، این آسیب ها 
می تواند کل زندگی فرد را با مشکل مواجه کند. 
»پــت بوته جج« نامزد دموکرات ها در انتخابات 
درون حزبی ریاســت جمهوری آمریکا شــدیدا از 
تاش »دونالد ترامپ« برای کم اهمیت جلوه دادن 
آســیب های مغزی نظامیــان آمریکایی در حمله 
موشکی ایران به پایگاه عین االسد در عراق انتقاد کرد. 
در حالــی که ترامپ بعــد از هدف قرار گرفتن 
پایگاه »عین االسد« در پاسخ موشکی ایران مدعی 
شده بود هیچیک از نظامیان آمریکایی مستقر در 
این پایگاه آسیب ندیده اند، پنتاگون چند روز پیش 

اذعان کرد که بر اثر این حمله موشکی دستکم 3۴ 
نظامی آمریکایی دچار »ضربه مغزی خفیف« شده 

و به مراکز درمانی خارج از عراق انتقال یافته اند.
ترامپ بعد از افشای این اطاعات، مدعی شد که 
این مصدومیت چندان جدی نیست و چیزی شبیه 

به یک »سردرد« ساده است.
بوته جج که قبا به عنوان افســر رزرو نیروی 
دریایی آمریکا در افغانســتان خدمت کرده است با 
انتقاد شدید از اظهارات رئیس جمهور آمریکا تاکید 
کرد که آسیب های مغزی می تواند به طور بالقوه برای 
فرد تا آخر زندگی مشکات پیچیده ای ایجاد کند.

 Face the Nation وی در مصاحبه با برنامه
شبکه ســی بی اس توضیح داد، آسیب های مغزی 
تهدید کننده زندگی فرد هســتند، نه تنها در زمان 

آســیب دیدن، بلکه برای همه زندگــی فرد. این 
آســیب ها کاما می تواند فردی که به این کشــور 

خدمت کرده است را ناتوان کند. 
 بوته جج با طعنه به ترامپ گفت: برای کسی که از 
خدمت کردن به ارتش آمریکا فرار کرده است غیرممکن 

است که بتواند تجربه این سربازان را درک کند.
پیــش از این منابع آمریکایــی گفته بودند که 
ترامپ در زمان جنگ ویتنام با اســتفاده از مدارک 

پزشکی از خدمت سربازی در رفته است.
طی روزهای گذشــته و با اعتراف وزارت دفاع 
آمریکا به مجروح شــدن حداقل 3۴ نفر در حمله 
موشــکی ایران به عین االســد، انتقادها از ترامپ 
به خاطر پنهانکاری در این زمینه شــدیدا افزایش 

یافته است. 

با طعنه به ترامپ مطرح شد

انتقاد شدید نامزد دموكرات 
از كم اهمیت جلوه دادن مجروحیت نظامیان آمریکایی در عین االسد

»به خدا سوگند به دنیایتان بی اشتیاق و بر مردانتان خشمناکم. آنان 
را آزمودم و به کناری نهادم و سریرتشان به سنِگ امتحان زدم و خسته 
و نومید از این تجربه مکرر به سویی نشستم. چه زشت است ُکندی تیغ 

اندیشه ها، بی مقداری سخنان و شکنندگی دشنه هاشان!
آنان توشه ای حسرتبار پیش فرســتادند، خشم خدای را به جان 

خریدند و سرانجام در آتش دوزخ جاودانه خواهند ماند.«
بخشی از خطبه حضرت زهرا)س( خطاب به زنان مدینه

 ***
روزهــای خــوش مدینــه چــه زود گذشــت. رســول اهلل)ص( هــر روز 
هنــگام رفتن به مســجد از کنار خانــه فاطمه)س( عبور می کــرد و با صدای 
بلنــد آیه تطهیــر را می خواند و می گذشــت. نغمه پدر)ص( شــورانگیزترین 
 نوایــی بــود که بــر بــال نســیم، بشــارت های ملکوتــی را در جــان زهرا 

فرو می ریخت و آن بانو را به تبسمی از سر خوشوقتی وامی داشت. 
پدر که خود رشــک مینو بود، گاه دلتنگ شــمیم بهشت می شد، دختر را 
می بویید و بر دست و پیشــانی و سینه اش بوسه می زد و می فرمود از فاطمه ام 
رایحه بهشت می شــنوم او بانوی بهشتی ست. انســیه حورا لقبی از سوی پدر 
بر زهرای بتول بود. پدر هیچگاه ســخن به گزاف نمی گفت. عاشــقانه »فِداها 
أبُوهــا« خطابش می کرد و »أّم أبیها«یش مي خواند.. مادرِ پدر! چه نام باشــکوه 

و اسرارآمیزی!
زهرای عزیز چه بسیار دلتنگ پدر می شد و می فرمود: از دنیایتان سه چیز 
را بسیار دوســت دارم تاوت کتاب خدا، نگریستن در بهشِت سیمای پیامبر و 

انفاق در راه پروردگار. 
 هنگام مسافرت، زهرای اطهر آخرین فردی بود که رسول خدا)ص( با او وداع 
می گفــت و در مراجعت نیز پیش از همه با دختر دلبند خود دیدار می کرد. چه 
بسا پدر او را با عبارتی که فرشتگان به مریم پاک خطاب کرده بودند می خواند: یا 
فاطمه! إّن اهللَ اصطفاِک َو َطّهَرِک َو اصَطفاِک علي نِساءِ العالَمین. او را پاره تن، نور 
چشم و جان و روح خود می دانست و می فرمود فاطمه)س( محبوبتریِن انسان ها 

نزد من است و علی)ع( عزیزتریِن آنان.
 گاه که زهرا)س( از خستگی کارِ خانه به خواب می رفت، گهواره حسین خود 
می جنبید و دســتاس، بی مدِد دستی خود می چرخید و چون این خبر شگفت 
را به رســول مهربانی)ص( می رساندند، با لبخندی می فرمود: جبرئیل به کمک 
دخترم آمده اســت! و چه بسیار می شد که امین وحی در کنار گاهواره حسین 
می نشست و گلبرگ گونه هایش را به سرانگشت مهر می نواخت تا غنچه لبانش را 

به خنده شکوفا کند. حسین می خندید و جبرئیل می خواند:
لَِعلٍي َو لَِزهرا َو ُحَسیٍن َو َحَسن إّن فی الَجّنهًْ نَهراً ِمن لََبن 

در واپسین ماه ها پدر به مژده ای فاطمه را شادمان ساخته بود، نور چشمانم! 
فرزنــدی در شــکم داری. این بار برای زینبت برادری خواهــی آورد و من او را 
محسن می نامم. چه خبر مسرت بخش و چه حادثه مبارکی! باز هم خانه زهرای 
اطهر از صدای زندگی لبریز خواهد شــد. علی)ع( در آغوشش خواهد گرفت و 
حسن و حسین بر لبانش شکوفه لبخند خواهند کاشت و مدینه از فزونی نسل 
پیامبر رحمت به خود خواهد بالید. این بار فاطمه)س( در نگهداری کودک رنج 
کمتری می برد. حسنین بزرگ شده  و به مادر کمک می رسانند. زینب و ام کلثوم 
نیز هستند. علی جان! چشمانت روشــن باد. پنجمین آفتاب عالم افروز از افق 
رســالت و وصایت طلوع خواهد کرد...آه که فرومایگان چه ناجوانمردانه پیمانه 

شکستند و پیمان گسستند!
آن ایام، زود سپری شد و روزگار روی خشن و نامهربان خود را نمایاند.

فاطمه)س( این روزها ســر را با پارچه ای بســته و رنجور و بیمار و نحیف 
است. در گلزار چهره اش خبری از شکوفه های طراوت و لبخند نیست. سینه اش 
از جراحت می سوزد و به سختی نفس می کشد. آن قامت رسا اینک خمیده و با 
دستی به پهلو و دستی به دیوار از جا برمی خیزد. ضربت در و دیوار آنچنان شدت 
داشت که استخوان های پهلو را شکست و جنین را انداخت. محسن اولین شهید 
این خاندان در راه والیت است. درد و جراحاِت طاقت سوز، آرام و خواب از حبیبه 
خدا ستانده اســت. هرگاه علی به خانه بازمی گردد روسری بر سر کرده و روی 
نیلی از امام فرو می پوشاند. ماهتاب رخساره زهرا به خسوف نشسته و نمی خواهد 
با نمایاندن آن بر غم های امام مظلوم بیفزاید. علی آن جبل آسمان سای استوار 
و اقیانوس بی کران صبر، اینک در مصیبت های بانوی اسام بی شکیب است. در 

شهر پیامبر)ص(، عزیزان آن حضرت غریب و مظلومند. 
ام ســلمه همسر گرامی پیامبر به دیدار زهرای بتول می آید. دیدن آن همه 
محنت و مصیبتی که محبوبه خدا و رسول را احاطه نموده، جانفرسا و غیر قابل 
تحمل است. ام سلمه سکوت را می شکند و از حالش می پرسد. اما شنیدن پاسخ 
دختر رسول خدا از دیدن آن منظره، بسی جانگدازتر است: »ابرهای تیره اندوه 
و با مرا در برگرفته است. پیامبر رحمت از دست ما رفت و جانشینش مظلومانه 
خانه نشــین شد. به خدا قســم پرده ُحرمت علی را دریدند و امامتش را غصب 
کردند... این عمل آنها به ســبب کینه هایی بود که در جنگ  بدر از او داشتند و 

انتقامشان از خون هایی که در اُحد ریخته بود.«
شــهر در سکوتی پرتزویر فرو رفته اســت تنها صدایی که شنیده می شود 
ناله های سوزناک زهراســت. در این روزهای سخت کسی به دیدارشان نیامده، 
حالی نپرسیده، عیادتی از کوثر خفته در بستر نکرده و بر این خاندان به سوگ 
نشسته، تسلیتی نگفته است. زهرا بر بستر بیماری ست و بچه ها هر روز آب شدن 
مادر را به چشــم می بینند. جسم مادر در نهایت ضعف و ناتوانی است. رجالگان 
مدینه از کنار علی بی اعتنا می گذرند سامی نمی کنند و به سامش نیز پاسخ 

نمی دهند. 
اما گویا اتفاقی در حال رخ دادن است، مشایخ مدینه دسته جمعی به سوی 
خانه علی)ع( درحرکتند آنان همگی شــرف مصاحبت با رسول اهلل را در سابقه 
خود دارند. هر یک از آنان با محاسن سفید خود بزرِگ طایفه و قبیله ای هستند. 
این بزرگان آیا برای تسلیت و عیادت و اظهار همدردی آمده اند؟ در چهره هایشان 
آثاری از مهربانی و شفقت نیست و مصاحبت با رسول اهلل لطافتی در آنان ایجاد 
نکرده است. در مقابل خانه امیرالمؤمنین)ع( می ایستند و ظاهرا قصد داخل شدن 
ندارنــد مگر برای عیادت بیمار نیامده اند؟ علی از خانه بیرون می آید. بر درِ خانه 
هنوز آثار آتش کین وجود دارد و سوخته و شکسته است و میخ ستبِر آن هنوز 
خون آلود. علی فرصت نیافته آن را به نجار بسپارد آنقدر در این خانه غم و اندوه 
فراوان اســت که گویی وضعیت در به فراموشــی سپرده شده. علی)ع( با ادب و 

احترام می گوید چه فرمایشی دارید؟
- یا علی! به دختر رســول خدا بگو یا روز  گریه کند یا شب! زیرا ناله های او 
در روز قرار از ما ســتانده و در شب خواب را از چشــمان ما ربوده است. این را 
گفتند و رفتند!! حقا که چه انسان های بی ادب و بی رحمی! گویی در سینه چدنی 
آنان چیزی به نام مهر و عطوفت وجود ندارد. اما حقیقت چیز دیگری است. آنها 
از گریه هــای دخت پیامبر به عنوان فریاد اعتــراض در رنج بودند و از ناله های او 

وحشت داشتند زیرا صدای مظلومیت و دادخواهی بود.
 علــی چاره ای نــدارد که این خبر را به بانوی مظلوم خود برســاند. اما آن 
حضرت پاســخ داد من ایام اندکی در این جهان درنگ خواهم داشــت. به خدا 
ســوگند ناله های شب و روزم را ترک نمی کنم تا به دیدار معبودم بشتابم. آنگاه 
برای اینکه رجالگان مدینه به خواب و آسایش خود برسند. شهر را ترک کرد و در 
قبرستان بقیع زیر سایبان بیت االحزان که امیرالمؤمنین)ع( ساخته بود، ناله های 
جانسوز خود را از سر گرفت. بانوي هجده ساله آنچنان در سوگ پدر و ظلم هایی 
که بر خاندان رسالت رفته بود  گریست که نامش در کنار آدم و یعقوب و یوسف 
قرار گرفت آنان که در حیات خود بسیار گریسته بودند. فاطمه)س( حیاتش دفاع 

از حریم والیت بود و شهادتش اثبات مظلومیت آل رسول)ص(.
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

پرتوی از حیات فاطمی)س(
قسمت پایانی

بر َعَتبه ماهتاب نیلگون

پای درس علی)ع(

فرمانده کل ســپاه با  اشــاره به تهدید 
فرماندهان سپاه از سوی آمریکایی ها، خطاب 
به آنان هشدار داد: کسانی که فرماندهان ما را 
به ترور تهدید کرده اند، اگر زنده بمانند قطعا از 

این گفته خود پشیمان خواهند شد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده 
کل ســپاه در گفت و گویــی در واکنش به تهدید 
فرماندهان سپاه از سوی آمریکایی ها با بیان اینکه  
آنهایی که فرماندهان ما را به ترور تهدید کرده اند، 
اگر زنده بمانند، قطعا از این گفته خود پشــیمان 
خواهند شد،گفت: دشمنان ما بخشی از پیامدهای 
دردناک ترور ســپهبد شهید ســردار حاج قاسم 
سلیمانی را دریافت کردند و متوجه شدند که اگر 
چنین حرکاتی انجــام بدهند با ضربات کوبنده و 

مستمری مواجه خواهند شد.
وی افزود: هم آمریکایی ها، هم صهیونیست ها 
و هم دیگران بدانند که اگر فرماندهان ما را تهدید 
کننــد، هیچ یــک از فرماندهانشــان نقطه امنی 
نخواهند یافت، یعنی اگر فرماندهان ما را تهدید به 
ترور کنند یا تهدیدشان را عملی کنند جان هیچ 

فرماندهی از آنها در امان نخواهد بود.
سرلشکر سامی با تاکید بر اینکه دشمنان ما 
باید مراقب اعمالشان باشند، گفت: آنان اگر بخواهند 
این بازی را ادامه بدهند، پاسخ های ما کاما متفاوت 
از گذشــته است و مقیاس آن هم متفاوت خواهد 
بود و با شرایط بسیار جدیدی روبرو می شوند  که 
قادر به مدیریت و کنترل آن نیستند؛ پس به آنها 

اخطار می دهیم که از این میدان عقب بنشینند.
فرمانده کل سپاه در ادامه ناتوانی آمریکایی ها 
در میدان های دیگر را علت این تهدیدها دانست و 

اگر فرماندهان ما را تهدید کنند جان هیچ فرمانده آمریکایی در امان نخواهد بود
واکنش سرلشکر سامی به تهدید آمریکا:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام سپری شده لذا نظر 

شورای نگهبان درباره لوایح، ُمَحَکم است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در جمع اعضای بسیج رسانه درباره آخرین 

وضعیت بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، گفت: زمان بررسی لوایح 
پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ســپری شده و از نظر آیین نامه، وقتی زمان تمام 
شود، نظر شورای نگهبان درباره لوایح، ُمَحَکم است.
رضایی افزود: دولــت و مجلس به دنبال این 

هستند که مســایل را از طریق دیگری پیگیری 
کنند، اما از نظر ما در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام، فعا نمی توانیم  بحــث را پیگیری کنیم، 
بنابراین از نظر مجمع نظر شورای نگهبان حاکم 

است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 
آمریکا در طول 70 سال با ما دشمنی کرده است 
و سؤال مهم این است که چرا آمریکایی به دشمنی 
خودش ادامه می دهد و ســرعقل نمی آید و سؤال 
دوم نیز این اســت که چرا غرب زده های داخلی 
دست از آمریکا نمی کشــند و سرعقل نمی آیند. 

مگرخیانتهای آمریکا را نمی بینند.؟!
رضایی اضافه کرد: در نامه ای که اوباما به رهبر 
انقاب نوشــته بود تقاضا می کند که منطقه را با 
هم اداره کنیم و به نوعی می گوید که ما چاکر شما 
هستیم و شما را قبول داریم، اما چند ماه بعد در 
فتنه 88 با تمام توان پشــت ســر فتنه گران قرار 
گرفتند، اینها سندی از جنایات آمریکایی هاست.

وی آخرین جنایت و بدعهدی آمریکایی ها را 
در موضوع برجام عنوان کرد و گفت: ایران با همه 
انتقاداتی که وجود داشت و 9 توصیه ای که رهبر 
انقاب بر روی مصوبه شــورای امنیت ملی درباره 
برجام قرار داد باالخره با اروپایی ها و آمریکایی ها 
توافق کرد اما ترامپ آن را پاره کرد، اما سؤال این 
اســت که چرا عده ای در کشور دوستی با آمریکا 
را تبلیغ و پیشــنهاد می کنند؟ باید این سؤال را 

بازخوانی کنیم.
به گزارش تســنیم، دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام ادامه داد: هرجا اعتماد به آمریکا را 
قطع کردیم پیشرفت های معجزه آمیزی داشتیم 
70 سال کشــور در زمینه اقتصاد علم و فناوری 
را معطــل کردند، این دشــمنی 70 ســاله با ما 
خسارت بسیار زیادی بوجود آورده که مهم ترین 
آن دوستی ســازی های کاذب ساختاری در داخل 

کشور است.

محسن رضایی:

زمان بررسی FATF در مجمع تمام شده، نظر شورای نگهبان حاکم است

جمعی از طاب، دانشجویان دانشگاه های 
تهران و اقشــار مختلف مردم در اعتراض به 
اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درباره مذاکره 
با آمریکا مقابل ساختمان اصلی این وزارتخانه 

در خیابان امام خمینی)ره( تجمع کردند.
جمعی از دانشــجویان، طاب و اقشار مختلف 
مردم در اعتراض به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه درباره امکان مذاکره با آمریکا حتی 
پس از ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده 
شــهید نیروی قدس سپاه توسط این کشور، عصر 
دیروز )دوشــنبه( مقابل ساختمان وزارت خارجه 

تجمع کردند.
تجمع کنندگان با در دســت داشــتن دست 
نوشــته هایی مبنــی بر »وزیر امــور خارجه کدام 
کشور؟«، »چرا گوش سنگین غرب زدگان داخلی 
صدای خون ریخته شده حاج قاسم را نمی شنود؟«، 
»آقای ظریــف مردم چگونه بگوینــد که مخالف 
مذاکره اند«، و با سر دادن شعارهایی نظیر »مرگ 
بر آمریکا«، »مرگ بر انگلیس«، »مرگ بر اسرائیل«، 
مخالفت شدید خود با هرگونه سازشکاری را اعام 

کردند.
تجمع کنندگان همچنین خواستار عذرخواهی 
ظریف از مردم بابت اظهارات اخیر خود در مصاحبه 

با یک نشریه خارجی شدند.
تجمع اعتراضی طاب 

و اساتید حوزه 
جمعی از طاب و اساتید انقابی حوزه علمیه 
در اعتراض به ســخنان ظریــف وزیر امور خارجه 
در مدرســه علمیه فیضیه تجمــع کردند.در این 
تجمع طاب با سردادن شعارهایی از جمله مرگ 
بــر آمریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر سازشــکار 

خواســتار برخورد با ظریف بــه خاطر مصاحبه با 
مجله آلمانی اشپیگل درباره آمادگی مذاکره ایران 

با آمریکا شدند.
رئیس دستگاه دیپلماســی کشور در گفت و گو 
با مجله آلمانی اشــپیگل در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه آیا مذاکره با آمریکا را پس از ترور ســردار 
سلیمانی غیرمحتمل می دانید؟ توضیح داده بود که 
ایران حتی پس از ترور سردار سلیمانی، مذاکره با 
آمریکا را غیر محتمل نمی داند به شرط آنکه آمریکا 

تغییر رویه دهد و تحریم ها را بردارد.
این اظهارات با واکنش های تحلیلگران، رسانه ها 
و مردم در شــبکه های اجتماعی مواجه شد و کار 
حتی به تجمع مقابل ساختمان وزارت امور خارجه 
کشید. این تحوالت وزارت امور خارجه را مجبور به 
صدور بیانیه و ارائه  توضیحاتی در این خصوص کرد.

بیانیه تامل برانگیز درباره اظهارات حاشیه ساز
هرچند بعــد از دو ناامیدی مکرر از اظهارات 
آقای ظریف انتظار می رفت که دســت کم وزارت 
خارجه در بیانیه اش از مردم عذرخواهی و اظهارات 
آقــای ظریف را اصاح  کند، اما این بار هم اتفاق 
دیگــری افتاد و کار را بدتر کرد. در بیانیه وزارت 
امــور خارجه هدف از چنیــن اظهاراتی مقابله با 
تاش های آمریکا در زمینه ارائه »تصویری »ضد 
مذاکره« از ایران« عنوان شده است. بر اساس بیانیه 
مزبور، تاش شده تا از سنگر مذاکرات کمیسیون 
مشترک برجام در مقابل مذاکرات خارج از برجام 
دفاع شــود. نکته جالب توجه این است که تاکید 
بر مذاکرات در چارچوب کمیسیون مشترک برجام 
مربوط به گفت وگو با کشورهای باقیمانده در برجام 
)سه کشور اروپایی، روسیه و چین( می شود و هیچ 

ارتباطی بــه آمریکا پیدا نمی کند؛ چرا که دولت 
آمریکا در ســال 2017 به طور یکجانبه از توافق 
هسته ای خارج شد و در رابطه با این توافق، دیگر 

محلی از اعراب ندارد.
نکته دیگر اینکه، چه کسی گفته است که حفظ 
موضع مذاکراتی و تمایل به دیپلماسی، به مفهوم 
مذاکره با آمریکاست؟ اصا مذاکره با کسی که اقدام 
تروریســتی انجام داده و سپس تهدید به حمات 
نظامی کرده که به اعتراف مقامات و کارشناســان 
خارجی در صورت وقوع مشــمول جنایات جنگی 
خواهد بود، مبنایی از عقانیت و مشروعیت دارد؟ 
یا برعکس، باعث تشــویق و تشجیع ادامه اقدامات 
خصمانه و تروریســتی خواهد شد تا روان تر کردن 

ریل دیپلماسی.
از ســوی دیگر در بیانیه روز دوشــنبه وزارت 
امور خارجه در ظاهــر بر پرهیز از ایجاد دوقطبی 
»مذاکره-عدم مذاکره« تاکید شده است. در حالی 
که همانگونه که تاکید شــده کســی مخالفتی با 
مذاکره نــدارد. بلکه بالعکس مــا طرفدار مذاکره 
هستیم، اما با اهلش، نه با کسی که میز مذاکره را 
علیه طرف های دیگر برمی گرداند و مثل کابوی های 
فیلم های وســترن، و چه بســا بدتر و کثیف تر از 
آن هــا، هفت تیرکشــی می کند. حال ســر دادن 
مذاکره با چنین فردی آیا ایجاد دوقطبی »برجام« 
با »شــرافت«، »عزت«، »آبرو«، »اخاق«، »عقل« 
نیست؟ چرا توافقی مرده تبدیل به موضوعی ناموسی 
می شــود که باید همه چیز را در ازای آن از دست 
داد؟ آیا بهتر و زمان آن نیست که تغییری در این 
شــیوه »مرده پرستی« رخ داده و تمرکز بر منافع 
ملی و امنیت مردم بشود؟ منافعی که رفاه، اقتصاد، 

عزت، کرامت و امنیت مردم را تضمین کند.

قم – خبرنگار کیهان: 
 آییــن رونمایی از شناســنامه شــهید
حاج قاسم سلیمانی شامگاه یکشنبه با حضور 
خانواده معظم شهدا در سالن همایش های اداره 

کل ارشاد استان قم برگزار شد.
ســرتیپ گنجعلی، فرمانده لشکر عملیاتی 17 
امام علی  بن  ابیطالب)ع(، ســید موســی حسینی 
کاشــانی مدیرکل ارشــاد قم، حجت االسام لطفی 
نیاسر مدیرکل صدا و سیمای قم، سید محمد حسن 
یزدی نژاد مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان قم 

و خانواده معظم شهدا در این مراسم حضور داشتند.
مسئول ســازمان بســیج هنرمندان استان قم 
در این مراســم بیان کرد: انتقال مفاهیم دینی در 
قالب های هنری به نســل جوان از رویکرد های مهم 

سازمان بسیج هنرمندان استان است.
ســید محمد حســن یزدی نــژاد ، افــزود: در 
شناسنامه شــهید حاج قاسم سلیمانی گزیده ای از 
خصوصیات فردی و اجتماعی و آداب اخاقی شهید 
حاج قاسم سلیمانی جمع آوری شده که به زبان های 

عربی، اردو و انگلیسی در حال چاپ است.

 شناسنامه شهید سلیمانی رونمایی شد

گفت: آنها در عرصه های نظامی ناتوان و در عرصه 
تحریم های اقتصادی نیز  با ناکامی مواجه شدند، و 
این نشان دهنده این واقعیت است که عملیات های 
روانــی آنها نتیجه عکس داده و ملت ایران به آنها 

پاسخی نداده است.
وی افزود: از سوی دیگر هرچه آنها فشار روانی 
بــر ملت ایران وارد کردند، مردم بیشــتر به نظام 
پایبند شــدند و از نظــام و رهبری معظم انقاب 
دفاع و حمایت کردند و هر عملی را که دشــمنان 
انجام دادند با واکنش های سخت مردم ما و حتی 

ملت های دیگر مواجه شد.
فرمانده کل ســپاه در ادامه تصریح کرد: آنها 
معموال وقتی که از تعقیــب راهبردهای خود در 
عرصه های مختلف ناامید می شوند، به راهبرد ترور 
روی می آورند,همان طور که وقتی نتوانستند ما را 
در دســتیابی به فناوری های صلح آمیز هسته ای 
محروم کنند، به ترور دانشمندان هسته ای ما روی 
آوردند، وقتی هم در عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
روانی و نظامی هم ناکام می شوند، چاره را در ترور 

می بینند.

گروه موســوم به »کهنه ســربازان جنگ های 
خارجی« آمریکا که از نظامیان شــرکت کننده در 
عملیات های خارجی پنتاگون تشــکیل شده، روز 
شــنبه با صدور بیانیه ای از تــاش رئیس جمهور 
آمریکا بــرای بی اهمیت نشــان دادن مصدومیت 
نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه »عین االسد« 

انتقاد کردند.
اوضاع آن قدر هم که ترامپ می گفت 

خوب نبود
به گزارش فارس، یک رســانه صهیونیستی در 
تحلیلــی در زمینه آخرین وضعیت  آمریکا در عراق 
بعد از پاسخ موشکی ایران به محل استقرار نظامیان 
آمریکایی در پایگاه »عین االسد«، نوشته است که با 
انتشار تدریجی آمار مجروحان آمریکایی این حمله، 
اکنون روشــن شــده اوضاع آن طور هم که »دونالد 
ترامــپ« رئیس جمهور آمریــکا ادعا می کرد، خوب 
نبوده اســت. این پایگاه با  اشــاره به شدت گرفتن 
جو ضدآمریکایــی در عراق نوشــت: اینک تصویر 
نگران کننده ای در مورد تاش های آمریکا برای متوقف 

کردن حضور ایران در عراق به وجود آمده است.
وبگاه »عاروتص شوع«  در بخشی از تحلیل خود 
نوشت: وضعیت آمریکا در عراق همانند حقیقت در 
مورد تلفات این کشور پس از حمات موشکی ایران 

است که به آرامی افشا می شود.
این وبگاه در خاتمه نوشــت: ایــاالت متحده 
نتوانســته است ایران را در عراق متوقف کند و این 
مسئله به نوبه خود می تواند عواقب جدی به همراه 

داشته باشد.

پیکــر جانباز و آزاده ۶۵ درصد قائمشــهری 
قائمشهر  در  رضایی  نورالدین  حجت االسام شیخ 

تشییع و به خاک سپرده شد. 
مراسم تشییع پیکر این جانباز از حسینیه عاشقان ثاراهلل 
تا میدان طالقانی قائمشهر با حضور مسئوالن و آحاد مختلف 

مردم همراه با سینه زنی و مداحی برگزار شد.
حجت االسام شــیخ نورالدین رضایی جانباز و آزاده 
6۵ درصد قائمشــهری پس از ســال ها تحمل جراحات 
ناشی از جنگ، صبح روز شنبه به یاران شهیدش پیوست 

و آسمانی شد.
جانباز و آزاده ســرافراز حجت االسام رضایی متولد 
13۴7 بود که فروردین ماه ســال 6۵ در سلیمانیه عراق 

به اسارت برده شد.
پیکر این جانباز پس از آئین تشــییع در آرامگاه سید 

نظام شهرستان قائمشهر به خاک سپرده شد.

تشییع پیکر پاک جانباز 
حجت االسالم رضایی در قائمشهر 

با حضور رهبر معظم انقاب اسامی در حسینیه امام خمینی؛

دومین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه  زهرا )س( 
برگزار شد

دومیــن شــب مراســم عــزاداری حضــرت فاطمــه 
زهراســام اهلل  علیها با حضور رهبر معظم انقاب اسامی، جمعی 
 از مســئوالن و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه 

امام خمینی)ره( برگزار شد.
در این مراســم، حجت االسام والمســلمین رفیعی، خشم برای 
خدا و ارزش های الهی را خشم مقدس خواند و گفت: سیره اهل بیت 
علیهم الســام نشــان دهنده این اســت که در مقابل »انکار حق«، 
»بدعت گذاری در دین«، »اهانت به مقدسات«، »منکرات اجتماعی« 
و »فســاد و خیانت کارگزاران« ســکوت جایز نیست، همچنان  که 
حضرت فاطمه ســام اهلل  علیها در مقابل انکار و فراموش شدن حق 

والیت سکوت نکرد.
حجت االسام رفیعی، والیت فقیه و مواردی مانند وصیت نامه امام 
راحل و شــهیدان را شاخص های قطعی برای شناخت حق دانست و 
گفت: البته دفاع از حق بدون هزینه نیســت، همان طور که شهیدان 
بزرگوار انقاب همچون شهید سلیمانی این هزینه ها را به جان خریدند 
و با خشمی مقدس جلوی توطئه دشمنان اسام و ایران را گرفتند.

در این مراســم، آقــای محمود کریمی نیز بــه ذکر مصیبت و 
نوحه سرایی پرداخت.


