
ترامپ علیه ضد ترامپ؛

شبکه خبری فاکس نیوز َپر!
  دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتقاد هشدارآمیز 
مجری فاکس نیوز درباره مصرف هیدروکسی کلروکین به عنوان 
داروی پیشگیری یا درمان کرونا را تاب نیاورد و گفت به دنبال یافتن 
جایگزینی برای تریبون محبوبش)شبکه خبری فاکس نیوز( است.

تارنمای هیل روز سه شنبه گزارش داد: ترامپ دوشنبه شب بعد 
از این که نیل کائوتو )Neil Cavuto( مجری فاکس نیوز با اشاره 
به اقدام رئیس جمهوری آمریکا در مصرف داروی هیدروکســی 
کلروکین بــرای مقابله با کرونا، به مردم دربــاره عواقب احتماال 
مرگبار اســتفاده از این دارو به ویژه برای کســانی که بیماری 
زمینه ای خاص دارند هشــدار داد، فاکس نیوز را بشــدت مورد 

انتقاد قرار داد.
اظهارات این مجری بعد از ادعای ترامپ مطرح شد که گفته بود 
داروی هیدروکسی کروکین را برای پیشگیری کووید-۱۹ مصرف 
می کند. ترامپ در توئیتی نوشــت: ما افرادی همچون راجر ایلِز 
بزرگ، مدیرعامل فاکس نیوز را از دست دادیم. اکنون بیش از هر 
زمان دیگری افرادی را در این شبکه داریم که ضد ترامپ هستند. 

به دنبال رسانه جدیدی می گردم.
کائوتو اظهارات ترامپ درباره مصرف هیدروکسی کلروکین را 

»تکان دهنده« توصیف و به تحقیقات جدید اشاره کرد که نشان 
می دهد این دارو می تواند برای برخی از افراد خطرناک باشد.

این مجری پرســید: حقیقت ماجرا این است که وقتی رئیس 
جمهور گفت »چه چیزی را )با مصرف( این دارو از دســت می 
دهید؟، طبق برخی از تحقیقات چیزی که جمعیت آسیب پذیر 
از دست می دهند، جان آنها است. شــان کونلی پزشک ترامپ 
تایید کرده که ترامپ این دارو را مصــرف کرده و به این نتیجه 
رسیده که »منافع احتمالی درمان با این دارو بیشتر از  خطرهای 
آن است. ترامپ پیشتر نیز شبکه فاکس نیوز را به علت برنامه ها 

و تصمیمات پرسنلی آن مورد انتقاد قرار داده است.
رسانه ها از زمان روی کار امدن ترامپ هدف هجمه او به اتهام 
انتشار اخبار جعلی قرار داشته اند هر چند که خود ترامپ با صدور 
اطالعات غلط یکی از کسانی است که در انتشار اخبار جعلی نقش 
دارد. ترامــپ که از تریبون خود انتظــار دارد خبرهایی را که بر 
وفق مرادش است منتشر کنند پیشتر تر نظرسنجی فاکس نیوز 
درباره نامزدهای انتخابات ۲۰۲۰ ریاســت جمهوری این کشور 
را که نشــان می داد  او از پنج نامزد دموکرات عقب  افتاده است، 

مورد اعتراض قرار داد.

چرا قدس مهم است
 رضا امیری مهر- مسئله قدس، از ظرفیت باالیی برای ایجاد وحدت و انسجام 
در سطح جهان اســالم و فراتر از آن، حتی در سطح بین المللی، برخوردار است. کرونا هم 
نباید ما را از روز قدس غافل کند. ما معتقدیم با ظرفیت تمرکز بر قدس و حمایت از فلسطین 
می توان از بخشی از بحران های منطقه ای فاصله گرفت. مسأله فلسطین از ابتدای پیروزی 
انقالب اســالمی همیشه از مســائل راهبردی نظام جمهوری اسالمی بوده است. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای مسأله اول امت اســالمی را مسأله فلسطین می دانند. در ادامه بخشی از 

دالیل اصلی بودن مسأله فلسطین از نگاه رهبر انقالب اسالمی آورده شده است:
فلسطین، مســئله ی اول در میان همه ی موضوعات مشترک کشورهای اسالمی است. 
مشخصات منحصر به فردی در این مســئله وجود دارد: اول این که یک کشور مسلمان از 
ملت آن، غصب و به بیگانگانی که از کشورهای گوناگون گردآوری شده و جامعه ای جعلی 
و موزائیکی تشکیل داده اند، ســپرده شده اســت. دوم این که این حادثه ی بی سابقه در 
تاریخ، با کشتار و جنایت و ظلم و اهانت مستمر انجام گرفته است. سوم آن که قبله ی اول 
مسلمانان و بسیاری از مراکز محترم دینی که در این کشور قرار دارد، به تخریب و توهین 
و زوال تهدید شده است. چهارم آن که این دولت و جامعه ی جعلی در حساسترین نقطه ی 
جهان اسالم، از آغاز تاکنون، نقش یک پایگاه نظامی و امنیتی و سیاسی را برای دولتهای 
استکباری بازی کرده و محور غرب استعماری که به علل گوناگون، دشمن اتحاد و اعتالء 

و پیشرفت کشورهای اسالمی اســت، از آن همواره چون خنجری در پهلوی امت اسالمی 
استفاده کرده است. پنجم آن که صهیونیسم که خطر اخالقی و سیاسی و اقتصادی بزرگی 
برای جامعه ی بشری است، این جای پا را وسیله ای و نقطه ی اتکائی برای گسترش نفوذ و 
سلطه ی خود در جهان قرار داده است. نکات دیگری را هم میتوان بر اینها افزود: هزینه ی 
مالی و انسانِی سنگینی که کشــورهای اسالمی تاکنون پرداخته اند. اشتغال ذهنی دولتها 
و ملتهای مســلمان. رنج میلیونها آواره ی فلسطینی، که بسیاری از آنان پس از شش دهه 
هنوز در اردوگاه ها زندگی میکنند. انقطاع تاریخ یک کانون مهِم تمدنی در جهان اسالم و 

الی غیر ذلک. ۱3۹۰/۰7/۰۹
 از ۶۰ سال پیش تاکنون داغی  بزرگتر از غصب کشور فلسطین بر دل امت اسالمی نهاده 
نشده است. فاجعه  ی فلســطین از روز اّول تاکنون، ترکیبی از کشتار و ترور و ویرانگری و 
غصب و تعرض به مقدســات اسالمی بوده است. وجوب ایســتادگی و مبارزه در برابر این 
دشمن حربی و غاصب، مورد اتفاق همه  ی مذاهب اسالمی و محّل اجماع همه  ی جریانات 
صادق و سالِم ملّی بوده است. هر جریانی در کشــورهای اسالمی که این وظیفه  ی دینی 
و ملی را به مالحظه  ی خواست تحّکم  آمیز آمریکا یا به بهانه  ی توجیه  های غیرمنطقی، به 
دست فراموشی بسپارد، نباید انتظار داشته باشد که به چشم وفاداری به اسالم یا صداقت 
در ادعای میهن  دوستی به او نگریسته شود. این یک محک است. هر کس شعار آزادی قدس 

شریف و نجات ملت فلسطین و سرزمین فلسطین را نپذیرد یا به حاشیه ببرد و به جبهه  ی 
مقاومت پشــت کند، متهم است. امت اســالمی باید در همه جا و همه وقت، این معیار و 

شاخِص نمایان و اساسی را در مدنظر داشته باشد. ۱3۹۲/۰۲/۰۹
نجات فلســطین و محو دولت غاصب صهیونیستی، مسأله ای است که با مصالح ملتهای 
این منطقه - از جمله با مصالح کشــور عزیز ما ایران - سرو کار دارد. کسانی که از روز اّوِل 
انقالب، یکی از برنامه هــا را مقابله و معارضه با نفوذ و اقتدار صهیونیســتها قرار دادند، با 
محاسبه این کار را کردند. این برنامه، طبق مصالح کشور و مصالح عمومی جمهوری اسالمی 
و مردم ایران انتخاب شده است. در کشورهای دیگر نیز همین طور است. همه روشنفکران 
کشورهای اسالمی، همه سیاســتمداران آزاداندیش، همه آنهایی که دستشان در حنای 
اســتکبارِی امریکا رنگ نگرفته است، معتقدند که باید با اســرائیل مقابله کرد؛ یعنی این 
را جزو مصالح کشورشان میدانند. برای آن دولت غاصِب دروغِی جعلی، مسأله فلسطین، 
یک مسأله داخلی نیست؛ یک مسأله ی اساسِی بین المللی است. آنچه که اهمیت دارد، این 
است که نسل جدید فلسطینی حقیقت را دریافته است. کدام حقیقت را؟ این حقیقت را 
که اگر بخواهد بر این زبونی و خواری و تحقیر و فشاری که بر او تحمیل میشود، فائق آید، 
راهش مبارزه و مقابله است؛ راهش رفتن پشت میز مذاکره نیست، که مذاکره کننده گان 

هم چیزی گیرشان نیامد. 7۹/۰۹/۲5

ازفلسطین چه می دانیم؟
 روزبه سعادت - دانشجوی تاریخ- فلسطین به صورت تاریخی 
و از دوران روم باســتان به منطقه ای از جنوب غرب آسیا گفته می شد که بین 

دریای مدیترانه و کرانه های رود اردن قرار داشت. 
در معنی جغرافیایی گسترده تر آن فلسطین می تواند به منطقه ای اشاره کند 
که شامل مناطق اشغالی و فلسطینی، بخش هایی از اردن، لبنان و سوریه باشد. 
این کشــور اکنون با بیش از 4 میلیون نفر جمعیت در سواحل دریای مدیترانه 

قرار دارد.
در گذشــته، ســرزمین هایی بوده و اکنون نیز هســتند که از لحاظ تاریخی، 
جغرافیایی، نظامی و سیاسی اهمیت داشته و دارند، اما به گواهی تاریخ، فلسطین 
را ارزش دیگری است. مطالعه و شناسایی فلسطین، شناسایی ارزش های متعالی 
انسانی است که در این ســرزمین عینیت یافته است. فلســطین، به خاطر این 
ارزشمند است که انسان های خداگونه در آن می زیسته اند و یا از آن گذشته اند. 

فلسطین سرزمین انبیا و نقطه  اتصال تمدن ها است. 
فلسطین برای مسلمانان ارزش ویژه ای دارد و این ویژگی به خاطر قدس عزیز 
اســت. قدس، بعد ازکعبه، دومین مکان مقدس برای مســلمانان است. قدس، 
نخستین قبله  عاشقان است که مسلمانان همراه با پیامبر عشق و آزادی، مدت 

سیزه سال و هفت ماه بدان سوی نماز گذاردند.
  چگونه می توان فلسطین را فراموش کرد که خون عارفان، زاهدان و دانشمندان 
بی گناه مسلمان را در مسجد االقصای آن ریختند.بیت المقدس، چگونه فراموش 
می گردد که در مسجد صخره  آن، همان مسجدی که برترین پیامبران در شب 
معراج از آن جا به برترین مقام انسانیت، در حرکت تکاملی به سوی اهلل می رسد و 
از سدرة المنتهی که جبرئیل از آن به باال، قدمی برداشته نمی تواند می گذرد، تا 
ثابت سازد که انسان برتریِن مخلوقات است. در این مسجد، جنایتکاران صلیبی 
خون پناهندگان بی گناه و مسلمان را آن چنان ریختند که موج خون تا به زانو 

رسید و قطعات اعضای قربانیان در میان خون شناور شدند.
 فلسطین به خاطر این که بخشی از جهان اسالم بوده و اماکن مقدسه اسالمی 
در بیت المقدس قرار دارد، برای همه  مســلمانان جهان مهم است.  فلسطین، 
از لحاظ جغرافیایی پلی اســت که سه قاره  آســیا، آفریقا و اروپا را به هم وصل 
می نماید. به همین لحاظ است که از اهمیت سوق الجیشی، اقتصادی و سیاسی 
خاصی برخوردار است. ازنگاه تاریخی، فلسطین مادر مذاهب و رابط تمدن های 

شرق و غرب بوده است.
 به خاطر همین موقعیت مهم این ســرزمین اســت که در طول تاریخ، جهان 
گشــایان چشــم طمع بدان دوخته و مورد تاخت و تاز قرار داده اند و امروز نیز 
استکبار جهانی به خاطر تاراج کردن ثروت ملی و منابع هنگفت طبیعی منطقه و 

سرکوب نمودن بیداری اسالمی به فلسطین نگاه تجاوزکارانه دارد. 
دولت صهیونیستی با ایجاد تشنج دایمی در منطقه، نقش اساسی را جهت تحقق 
خواسته های استکبار جهانی ایفا می کند و به این منظور ده ها هزار مسلمان بی 
گناه فلسطینی را اعم از زنان، کودکان، پیرمردان و نوجوانان به خاک خون کشیده 

و قال عام می کند.
  فلسطین، جزئی از سرزمین و جامعه بشری اســت و به حکم وظیفه انسانی 
آگاهی از مظالمی که بر مردم آواره آن روا داشته اند و همدردی با این ستمدیدگان 
تاریخ و مبارزین آزادی خواه الزم و ضروری است. بنا بر این، برای هر انسان با هر 
مذهب و ایدئولوژی که دارد الزم است که با مسئله  فلسطین آشنا بوده و نسبت 

به آن احساس مسؤولیت نماید زیرا که:
۱ـ فلسطین، سرزمینی تاریخی است.

۲ـ فلسطین، پل ارتباطی شرق و غرب و سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا می باشد و 
اهمیت سوق الجیشی اقتصادی و سیاسی دارد.

3ـ فلسطین، کشور اشغال شده است که ساکنان اصل آن را با زور از وطن شان 
اخراج کرده و آواره ساخته اند. بیشــتر از پنج میلیون انسان فلسطینی از حقوق 

انسانی خود محروم گشته اند و به خاطر احقاق حق شان به پا خاسته اند.
برای هر انسان مســلمان، بخصوص، الزم است که راجع به فلسطین احساس 

مسؤولیت نماید، زیرا که:
۱- فلسطین موطن انبیای عظام و منادیان توحید است.

۲- بیت المقدس، نخستین قبله مسلمانان در فلسطین است و مسجد صخره و 
مسجد اقصی در بیت المقدس قرار دارند.

3- فلســطین از لحاظ جغرافیایی و سیاســی بخش مهمی از جهان اسالم به 
شمار می رود.

4- مسلمانان فلسطین آواره و بی خانمان شده اند و همه  مسلمانان بر اساس 
اخوت اسالمی شریک غم آن ها می باشند.
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پیش بینی های رییس پلیس راهور ناجا ؛

شمارش معکوس برای خروج پژو ۴۰۵
  رییس پلیس راهور ناجا گفت: ۱۲ هزار نفر راننده در آستانه ابطال گواهینامه 
هستند که بعد از یکســال می توانند دوباره با گذراندن دوره آموزشی گواهی نامه 

دریافت کنند.
سردار کمال هادیانفر _سه شنبه_ در نشســت خبری خود گفت: ۱۲۶ هزار و 
۶۰۰ نفر از 44 میلیون دارنده گواهینامه در کشــور دارای نمره منفی هستند و 
۶۹ نفر برای بار اول در آســتانه توقیف سه ماهه گواهینامه،577۰ نفر در مرحله 
دوم و در آســتانه توقیف ۶ ماهه گواهینامه و ۱۲ هزار نفر نیز در آســتانه ابطال 
گواهینامه هستند که بعد از یکســال می توانند دوباره با گذراندن دوره آموزشی 

گواهی نامه دریافت کنند.
ســردار هادیانفر تصریح کرد: در سال ۹۶ و ۹7 افزایش تصادفات را داشتیم در 
ســال ۹۸ قبل از ورود کرونا موفق شدیم رشد تصادفات را  متوقف کنیم و شاهد 
کاهش آن باشیم و ۰.۲ درصد تا پایان بهمن کاهش در تصادفات داشتیم که هیچ 
ربطی به کرونا نداشــت. فقط در مهرماه ۶.5 میلیون تردد برای اربعین داشتیم و 

در دیگر ماه ها کاهش داشتیم.
سردار هادیانفر گفت: ۹47 هزار خودرو با پالک عبور موقت در کشور در حال 
تردد اســت؛ همچنین ۱۲ میلیون و ۱۰4 هزار موتور سیکلت در کشور داریم که 

بخش زیادی منتسب به مالک و بخشی منتسب به شرکت تولید کننده است.
وی با اشاره به اینکه 35 میلیون و ۱۸3 هزار ۶7۰ وسیله نقلیه سبک سنگین 
و موتور در کشور در حال تردد است گفت: متاسفانه ار این تعداد دو میلیون 3۶5 

هزار وسیله خارج شده است.
وی با اشاره به خودروهای نوشماره در سال ۹۸ گفت: سه میلیون و ۸53 هزار 
و ۹۶5 دســتگاه بوده که هم تولیدات داخل و هم واردات را در بر دارد که نسبت 
به سال گذشــته بیش از هفت درصد افزایش داشته است؛ بیش از چهار میلیون 
خودرو در سال ۹۸، نقل و انتقال شده است که شش درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: در حوزه موتور ســیکلت ۲4 درصد کاهش نو شــماره داریم؛ 
همچنین در سال ۹۸، ۱4 هزار دستگاه اسقاط شده است که متاسفانه 7۹ درصد 

کاهش داریم. وضعیت مناسبی در اسقاط خودرو در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ۱۸ نوع خدمات به مردم ارائه داده می شود، گفت: سال گذشته 
35 میلیون و 7۸4 هزار و 5۱4 خدمت به مردم ارایه شده است؛ 5۱ درصد خدماتی 

که نیروی انتظامی ارائه داده در پلیس راهور انجام شده است.
رییس پلیس راهور ناجا خاطر نشان کرد: در نوروز امسال ۶3 درصد مردم رعایت 
کرده و به سفر نرفتند اما با توجه به تعطیالت پیش رو سفرها در پیش است و باید 

به آن توجه ویژه داشت.
وی ادامه داد: کل تصادفات در سال ۹۸ نسبت به ۹7، ۱7.5درصد کاهش داشته 
ایم در زمینه فوتی ها نیز ۱.4 درصد در زمان کرونا و ۰.۲ درصد تا بهمن کاهش 
داشتیم. ســردار هادیانفر با بیان اینکه همچنین در 7۰3 شهر پلیس راهنمایی 
و رانندگی نداریم گفت: در تصادفات برون شــهری 5۹ درصد سر صحنه، شش 
درصد حین و 34 درصد در بیمارستان ها جان خود را از دست می دهند. در شهرها 
جدی ترین مسئله ما عابران و موتورسیکلت سواران هستند و در جاده سرنشینان 
و رانندگان هستند. بیشتر افرادی که به بیمارستان منتقل شده و فوت می کنند 

به دلیل ضربه مغزی و خونریزی داخلی است.
وی با اشاره به عامل تصادفات تاکید کرد: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم 
توجه به جلو و خواب آلودگی از مهمترین عوامل تصادفات است. در 3۰ کیلومتر 

شهرها ۶4 درصد تصادفات اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: با تالش های صورت گرفته از سه مدل پراید دو مدل خارج شده 
و مدل سوم نیز به زودی خارج می شــوند و انشاهلل به زودی پژو 4۰5 نیز از رده 

خارج خواهد شد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

قیمت ارز کنترل شود
  سیاست  ۲ 

تمرین همایون شجریان برای کنسرت آنالین در تاالر وحدت

مرغ سحر ناله سر کن

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مطرح کرد

صدور رای برای پرونده 
اخاللگران در بازار خودرو و ارز

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

  افزایش شمار مبتالیان کرونا 
به ۱۲۴۶۰۳ نفر

خبر

یاد د اشتسرمقاله

د   استان عکس
تمرین همایون شجریان برای کنسرت آنالین در تاالر وحدت

مرغ سحر ناله سر کن
  همایون شجریان کنسرت مرغ ســحر را آنالین برگزار می 
کند. معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تمرین ارکستر 
مجلسی تهران به رهبری بردیا کیارس و خوانندگی همایون شجریان 
را از نزدیک تماشا کرد. تمرین ارکستر مجلسی تهران به رهبری بردیا 
کیارس و خوانندگی همایون شجریان برای کنسرت آنالین، سه شنبه 

3۰ اردیبهشت در تاالر وحدت برگزار شد.
ســید مجتبی حســینی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، در حاشــیه تماشــای این تمرین، با بردیا کیارس و همایون 

شجریان گفت وگو کرد.
تاالر وحدت همزمان با عید سعید فطر، میزبان اجرای آنالین همایون 
شجریان به همراه ارکستر مجلسی تهران است. در این کنسرت، قطعات 
»هوای گریه«، »خانه سودا«، »افسونگر«، »غریبانه«، »ای عاشقان«، 
»با ســتاره ها«، »حاصل عمر«، »دفتر دل«،» نســیم وصل« و »مرغ 
سحر« به آهنگ سازی و تنظیم محمدجواد ضرابیان و سینا جهان آبادی 

اجرا می شوند.
این کنسرت آنالین، از ساعت ۲۱ یکشنبه، چهارم خرداد، در تلویزیون 
اینترنتی لنز، از تاالر وحدت پخش می شود. »مرغ سحر« تصنیفی است 
از ســاخته های مرتضی نی داوود با شــعری از محمدتقی بهار. این اثر 

نخست در جشنی به مناسبت هفتمین سالگرد انتشار روزنامه ناهید در 
سال ۱3۰۶ ه .خ اجرا شــد و کمی بعدتر اجرای دیگری از آن با صدای 

ملوک ضرابی به روی صفحه گرامافون آمد.
شعر این تصنیف مضمونی سیاسی-اجتماعی دارد و مفاهیم انقالبی 
در آن به وفور دیده می شود. بهار این شعر را کمی پس از استبداد صغیر 
و در دوره ای سرود که جنبش مشروطه ایران به تازگی به پایان رسیده 
بود و رضاخان تازه به پادشــاهی رسیده بود و این شعر منعکس کننده  
روحیات انقالبی مردم در آن دوره دانســته می شود. متن شعر روایتگر 
گفتگوی شاعر با یک پرنده )»مرغ سحر«( است که هر دو ناامید هستند. 
شــاعر از مرغ ســحر می خواهد که از قفس بیرون بیاید و نغمه سرایی 
کند اما مرغ محبوس آه و ناله سر می دهد تا جایی که شاعر را به تنگ 
می آورد. موسیقی این تصنیف را نی داوود در منزل خودش ساخت. این 
موسیقی در دستگاه ماهور اســت و بخش هایی از آن به دستگاه شور 

نیز وارد می شود.
تصنیف »مرغ سحر« جایگاه ویژه ای در تاریخ موسیقی ایران دارد و 
خوانندگان بسیاری آن را بازخوانی کرده اند. برخی از این بازخوانی ها به 
سبک اصلی اثر وفادار بوده اند اما در برخی دیگر سازبندی تغییر یافته 

یا آهنگ به شکلی نو تنظیم شده است.
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