
اخبار كشور

هوشنگ توکلی، بازیگر:
شرکت در انتخابات یک مسئولیت است

مجلس آینده به مسائل فرهنگی توجه بیشتری کند
یک بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون ضمن تأکید بر لزوم مشارکت 
جدی مردم در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی، از نمایندگان آینده 

مجلس خواست تا به مسائل فرهنگی کشور بیشتر توجه کنند.
هوشــنگ توکلی، بازیگر و کارگردان در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: 
من معتقدم که باید در انتخابات شرکت کنیم، چون شرکت در انتخابات، یکی از 
مسئولیت های همه ماست. ما اعضای این کشور هستیم و این انتخابات راهکاری 
است که هم خودمان را نشان می دهیم و هم بتوانیم با انتخاب نمایندگان مدنظر 

خودمان، برای تغییرات آینده، موثر واقع شویم.
کارگردان سریال »شهید مدرس« همچنین اظهار داشت: با توجه به شرایط 
اجتماعی امروز کشور، کمیسیون فرهنگی، مهم ترین و حساس ترین بخش مجلس 
است و بهترین و کارآمدترین افراد باید وارد این کمیسیون شوند. امیدوارم اعضای 
آینده این کمیسیون، هم افراد آگاهی باشند، هم مشاوره های خوبی بگیرند و هم 
جامعه را به طور دقیق و واقع بینانه نگاه کنند و با یک جمع بندی مطلوب، عمل 
کنند. در حوزه فرهنگ و هنر، باید به یک گشایش برسیم تا دستاوردهایی که 
طی 40 سال اخیر به سختی به دست آوردیم را بهتر از قبل به جامعه ارائه دهیم. 
توکلی تصریح کرد: مجلس آینده اگر به فعالیت های فرهنگی و هنری توجه 
نکند، موجب افزایش بحران و تضادهای اجتماعی خواهد شد. بنابراین امیدوارم 
که مجلس آینده، مسئله فرهنگ را در اولویت های خودش قرار دهد. در غیر این 
صورت نمی توان مســائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را حل کرد؛ همچنان 
که متأســفانه در مجلس فعلی، افرادی انتخاب شده بودند که تأثیر مقوله های 

فرهنگی در آرامش روحی مردم را درک نمی کردند.
وی تأکید کرد: امیدوارم که در ســال آینــده با نمایندگان جدیدی که به 
مجلس راه می یابند، شاهد وضعیت بهتری در فرهنگ و هنر باشیم؛ هر چند که 

کار سختی است اما امیدواریم.
درخواست خانه سینما 

برای تداوم وطن فروشی یک فیلمساز در آلمان!
خانه ســینما از رئیس دستگاه قضا خواست تا یک متهم به جشنواره فیلم 

برلین برود و فیلم های ضدملی خود را در آنجا نمایش دهد!
محمد رسول اف نامش برای بسیاری از ایرانیان ناآشناست، چون فیلم هایش 
در حد اکران عمومی نیستند اما برای جشنواره های ضدایرانی، یک عنصر مطلوب 
محسوب می شود. وی به رغم تولید فیلم های درجه چندم اما به دلیل تصویرسازی 
از ایران در جهت سیاست های دولت های غربی، طی سال های اخیر به پای ثابت 
این جشنواره ها تبدیل شده است. آخرین فیلم رسول اف آن قدر کثیف و چرک 
بود که حتی جریان غربگرای همسو با او نیز زبان به اعتراض گشودند و روزنامه 
شرق در مطلبی با عنوان »تلخ همچون کن« نوشته بود: »رسول اف انگار دل پُری 
داشته، چون ساخت چنین فیلم تلخی که در آن همه بد و شرور هستند دلیل 
دیگری نمی تواند داشته باشد. کاش آنها که این قدر ناراحتند و کینه به دل دارند 

]از ایران[ بروند و هم خیال خودشان را راحت کنند و هم خیال ما را.«
اما خانه سینما که به خاطر ضعف در انجام مسئولیت هایش در امور صنفی، 
هدف انتقاد بسیاری از سینماگران است، از این فیلمساز حمایت کرده؛ طوری که 
در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برداشته شدن منع حضور رسول اف در 
جشنواره برلین شده است! جای سؤال است که اساساً چرا یک فیلمساز به خاطر 
ارسال تصاویر جعلی و دروغین از ایران و تکمیل تبلیغات ضدایرانی غربی ها، باید 

این گونه هدف حمایت تشکیالت خانه سینما قرار گیرد؟
تأسیس یک دفتر برای ثبت تصویری فعالیت گروه های جهادی 

در مناطق محروم
مراسم افتتاحیه دفتر جهاد سازندگی روایت فتح صبح دیروز با حضور سردار 
عبدالرضا آزادی معاون فرهنگی سازمان بسیج، عبدالرضا دهقانی رئیس موسسه 
رزمندگان اســالم، سیدمحمدیاشــار نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، 
سرهنگ زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی، نادر طالب زاده و دیگر مدیران 

سازمان بسیج در گروه مستند روایت فتح برگزار شد.
ســردار آزادی معاون فرهنگی سازمان بسیج ضمن تشکر از همت و تالش 
مدیران و کارکنان بنیاد فرهنگی روایت فتح اظهار داشــت: گروه مستند روایت 
فتح ظرفیت جدیدی را برای اردوهای جهادی ایجاد کرده است. در این سال ها 
بنیاد واقعاًً به مســئله اردوهای جهادی و اقداماتی از این  دست که قالب اقتصاد 
مقاومتی بوده اســت پرداخته، اما قرار شــد که با قوت و همت بیشتری به این 
مســئله توجه شود؛ یعنی به این حوزه ضریب بدهد و ان شاءاهلل دوستان بسیج 
ســازندگی کمک و حمایت کنند کارهای عمیق تــر و مفصل تری برای  ترویج 

حرکت های جهادی که مورد عنایت و توجه رهبری هم هست صورت گیرد.
در این مراسم مهدی همایونفر از مستندســازان باسابقه گروه روایت فتح 
ضمن تشــریح نحوه تشــکیل گروه جهاد گفت: ســال ها قبل شهید آوینی با 
انگیزه  کمک به مردم با جمعی از دانشــجویان دانشگاه تهران عازم لرستان شد 
و آنجا تصمیم به ثبت تصاویر و فعالیت های آن گروه دانشجویی گرفته بود و از 
همان زمان بود که فعالیت های جهاد سازندگی تلویزیون شکل گرفت. بنده در 
سال های 58 و 59 به جمع آنها پیوستم سالی که آثاری چون خان گزیده ها که 
مربوط به اســتان فارس بود تولید شد، با شروع جنگ ناگزیر افراد اصلی جهاد 
درگیر جنگ شــده و بعدها این افراد تبدیل به اعضای گروه روایت فتح شدند و 
برنامه های روایت فتح ســاخته شد. آن جمع اولیه ای که در روایت فتح دور هم 
جمع شــدند دلســوز مردم محرومی  بودند که در جای جای کشور دل بسته به 
انقالب و امام)ره( بودند و انتظار داشتند که در این وقایع تحولی برایشان اتفاق 
افتد که این وقایع با عنوان جهاد ســازندگی اتفــاق افتاد و در ادامه با نام گروه 

تلویزیونی جهاد، برنامه سازی ها ادامه پیدا کرد.
روح اهلل رفیعی، مدیر گروه مســتند روایت فتح هم گفت: با توجه به کثرت 
گروه های جهادی قطعاً پشتیبانی از همه این ها از عهده هیچ سازمانی برنمی آید 
اما با توانمندسازی این گروه ها ما می توانیم محتوای خوبی را برای آینده در نظر 
بگیریم. برای امروز در مستندهایی که قرار است ساخته شود؛ ما به دنبال نشان 
دادن یک تشکل نبوده و به دنبال برجسته سازی یک تفکر هستیم. به عنوان  مثال 
ما نمونه های خوبی را به دست آوردیم که با 40 میلیون برای ۲0 نفر  اشتغال زایی 
کردند و یا جایی که با ۳0 هزار تومان شغل های ایستا ایجاد شده است. این کار 
که به برکت جمهوری اســالمی و برای بومی سازی و شکستن قواره های غربی 

انجام می شود قطعاً ثمره ای جز پیروزی نخواهد داشت.
مجری آمریکایی شبکه پرس تی وی:

رسانه های آمریکایی در دروغگویی تخصص دارند
مجری آمریکایی شبکه پرس تی وی گفت: رسانه های آمریکایی در دروغگویی 
تخصص دارند و با استفاده از تصاویر و روش های مختلف به مردم دروغ می گویند.
به گزارش خبرگزاری بســیج، مرضیه  هاشمی  در اجالسیه مرکزی کنگره 
شــهدای دانشجوی استان یزد گفت: وقتی در آمریکا زندانی بودم به من گفتند 
نباید کسی از این موضوع باخبر شود و نباید این موضوع رسانه ای شود، اما من 
از امام خمینی)ره( یاد گرفتم که باید برعکس خواسته آمریکا عمل کرد و توسط 

دخترم زندانی شدنم را رسانه ای کردم و نتیجه گرفتم.
وی ادامه داد: رســانه های زیادی در آمریــکا فعالیت دارند و در جنگ نرم 
فعال هستند که در دروغگویی تخصص دارند و با استفاده از تصاویر و روش های 
مختلف به مردم دروغ می گویند، رسانه های آمریکایی مستقل نیستند و شش 
شــرکت بزرگ صاحب 90 درصد این رســانه ها از جملــه روزنامه، تلویزیون، 

شبکه های خبری و... هستند که همسو با دولت آمریکا فعالیت دارند.
مجری شــبکه پرس تی وی گفت: آمریکا و رســانه های غربی هزینه های 
هنگفتی می پردازند که جوانان ایرانی از دین جدا شوند و دین در جامعه کمرنگ 
شود، چون می دانند اگر دیدگاه های مذهبی را از جوانان ایرانی بگیرند ارزش های 

دینی و مذهبی در بین آنها کمرنگ شده و از بین خواهد رفت.
هاشمی  با بیان اینکه رسانه های غربی اکنون روی خانواده های ایرانی متمرکز 
شده اند، افزود: ما باید به این توجه کنیم که خداوند از ما چه خواسته است؛ بانوان 
ایرانی نخســت باید مادران خوبی باشند تا فرزندان خوبی تحویل جامعه دهند، 
انسان سازی عملی بسیار واال هست، چه چیزی باالتر از آنکه یک مادر، فرزندانی 

مانند شهید سردار سلیمانی  تربیت کند.
این مستندساز و خبرنگار ادامه داد: رسانه های غربی سعی دارند ارزش های 
واالی اسالمی را در جامعه ما کمرنگ کنند و چیز های بی ارزش را در بین مردم 
ما برجســته کنند بنابراین ما باید هوشیار باشیم چرا که الگویی برای همه دنیا 
هســتیم. اگر جبهه و خط مقاومت را نگاه کنیم مشــاهده می کنیم که چقدر 
گسترش پیدا کرده و از سراسر دنیا کسانی هستند که حاضرند جانشان را برای 

اسالم و جمهوری اسالمی فدا کنند.

حضرت امام خمینی)ره(: 
همه خطاها از حب دنیاســت، از حب شهرت است. این 

حب دنیا را از دل خود بیرون کنید.

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
   پنج شنبه اول اسفند ۱3۹۸
۲۵ جمادی الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۱۰

اخبار ادبی و هنری
 رئیس جمهور گفت: یــک نمونه از اینکه 
در  بایســتیم، حضور  آمریکا  مقابل  بخواهیم 

انتخابات در دوم اسفند است.
حجت االســالم روحانی رئیس جمهور در جلسه 
دیروز هیئت دولت طی سخنانی اظهار داشت: حضور 
مردم در صحنه و همکاری شان همیشه حماسه های 
بزرگــی آفریده، از آغاز ســال در روزهــای اولیه ماه 
فروردین که برای بســیاری از استان های ما مشکل 
سیل پیش آمده بود، مردم حضور همه جانبه داشتند 
و این حضور توانست کاری کند که در زمان کوتاهی 
مردم بتوانند به زندگی خود برگردند و دولت هم متعهد 
شــد همه ابنیه ای را که آسیب دیده بود تا پایان سال 

به سرانجام برساند.
وی بیان داشــت: اصوالً مجلس شورای اسالمی 
در ایران مجلس قدرتمندی است. اختیارات مجلس 
در کشورهای مختلف فرق می کند و در ایران جایگاه 
عظیمی  دارد و این هــم به خاطر نظر امام بود که از 
ابتدا امام به مجلس یک عنایت خاصی داشــت که از 
سوابق تاریخی بود که ایشان با مرحوم مدرس داشت.
رئیس جمهور تأکید کرد: اگر می خواهیم در برابر 
آمریکا بایســتیم، یک نمونه اش در ۲ اسفند است که 
باید در صحنه بیاییم. همه باید پای صندوق آراء بیاییم 
و نمی شود کسی بگوید در تهران من یک نفر هم ندارم 
که بروم بنویسم. این حرف قابل قبول نیست. ممکن 
اســت من ۳0 نفر را پیدا نکردم و ۲0یا ۲8 نفر پیدا 

کردم ولی اگر کسی بگوید در میان این همه کاندیدایی 
که در تهران وجود دارد من یک نفر را هم پیدا نکردم 

که با ذوق و سلیقه ام بخواند، قابل قبول نیست.
روحانی خاطرنشان کرد: مردم بزرگ و عزیز اینکه 
این جناح یا آن جناح، این بیاید و آن بیاید. اینها برای 
این روزها و تا روز ۲ اسفند است. هر که و از هر جناحی 
به مجلس برود او نماینده مجلس ما است. آنجا جای 
قهر نیســت. اینجا اگر ما تالش می کنیم و می گوییم 
این جناح باید برود و یکی می گوید آن جناح باید برود، 
 اشکال ندارد هر کسی سلیقه ای دارد. به هر حال آنهایی 
که وارد مجلس شدند دیگر نماینده ما هستند. طبق 
قانون اساسی فردی که وارد مجلس می شود در برابر 
کل ملت ایران مسئول است نه در برابر حوزه انتخابیه 

و نه در برابر جناح خودش بلکه در برابر کل ملت ایران 
مسئول است. وظیفه اش، وظیفه ملی است، همه باید 
در اجرای حقوق مان، در اجرای اصول قانون اساسی و 
در اجرای وظایف مان همیشه اصل 40 قانون اساسی 

را مدنظر داشته باشیم.
رونمایی از چهار خودروی ساخت داخل 

گفتنی اســت در حاشیه جلســه هیئت وزیران، 
با حضور حجت االســالم روحانی رئیس جمهور، علی 
ربیعی سخنگوی دولت، حناچی شهردار تهران و فرشاد 
مقیمی  مدیرعامل ایران خودرو از چهار خودروی جدید 

تولید شرکت های خودرو سازی کشور رونمایی شد.
پــروژه k1۳۲ ایــران خودرو، دنــا پالس توربو 
اتوماتیک، پروژه محصول سدان از مگاپلتفرم ایرانی 

محصول ســایپا، پروژه کراس اوور محصول ســایپا 
چهار خودرویی بودند که صبح دیروز )چهارشنبه( در 
حاشیه هیئت دولت با حضور حجت االسالم روحانی 

رونمایی شدند.
ابالغ یک قانون مصوب مجلس  برای اجرا 

حجت االســالم روحانی همچنین در اجرای اصل 
1۲۳ قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، »قانون 
موافقت نامــه بین دولت جمهوری اســالمی ایران و 
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به 
نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز 
آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطالعات بالیا« را 
برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی 

رئیس جمهور ابالغ کرد.

روحانی: 

شركت در انتخابات 
یکی از راه های ایستادن در برابر آمریکاست

برگردایطراوتسرسبزباغها
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

دلمرده آمدم که تو احیا کنی مرا 
در دل خود کشیده ام نقش جمال یار را

پیشــه خود نموده ام حالــت انتظار را
ریخته دام و دانه شه از خط و خال خویشتن 

صیــد نموده مرغ دل بــرده از او قرار را
سوزم و سازم از غمش روز و شبان به خون دل 

تا که مگــر ببینم آن طّره مشــکبار را
دولت وصل او اگر یک شبی آیدم به کف

شــرح فراق کی توان داد یک از هزار را
چشــم امید دوختن در ره وصل تابه کی

برده شــرار هجــر او از کفــم اختیار را
ای مه بــرج معدلت پرده زچهره برفکن

شوی ز چشم عاشقان ز آب کرم غبار را
ســوختگان خویش را کــن نظر عنایتی

مرهمــی از کرم بنه ایــن دل داغدار را
حیران را ز جلوه ای از رخ خویش مات کن

تــا رهد از خودی خود ترک کند دیار را
عالمه جعفری 

حدیث عاشقی
مرا گویی که چونی؟ چونم  ای دوســت 

جگــر پردرد و دل پرخونم  ای دوســت 
حدیــث عاشــقی بــر مــن رهــا کن 

تو لیلی شو، که من مجنونم  ای دوست 
فریــاد  روز،  هــر  تــو،  ز  به فریــادم 

از ایــن فریــاد روزافزونم  ای دوســت 
می نــوازی  را  عاشــقان  شــنیدم 

مگــر من زان میان بیرونم ای دوســت؟ 
تــو گفتی: گــر بیفتی گیرمت دســت 

از ایــن افتاده تر کاکنونم  ای دوســت؟ 
غزل هــای نظامــی بــر تــو خوانــدم 

نگیرد در تو هیچ افســونم  ای دوســت 
نظامی گنجوی

شمارش جمعه ها 
جمعه ها را همه از بس که شمردم بی تو 

بغض خود را وســط سینه فشردم بی تو 
بسکه هر جمعه غروب آمد و دلگیرم کرد 

دل به دریای غم و غصه ســپردم بی تو 
تا بــه اینجا که به درد تــو نخوردم آقا 

هیــچ وقت از ته دل غصه نخوردم بی تو 
چاره ای کــن، گره افتاده به کار دل من 

راهــی از کار دلــم پیش نبــردم بی تو 
سال ها می شــود از خویش سؤالی دارم 

مــن اگر منتظــرم از چه نمــردم بی تو 
با حســاب دل خود هرچه نوشتم دیدم 

مــن از این زندگی ام ســود نبردم بی تو 
گــذری کن به مزارم بــه خدا محتاجم 

من اگر ســر به دل خاک سپردم بی تو 
محمد جواد پرچمی

گریه می کنم که
مــن  گریه می کنم که تماشــا کنی مرا 

ماننــد طفل گمشــده پیــدا کنی مرا 
َحجــت قبــول دلبــر احرام بســته ام 

ای کاش در دعــاِی خودت جا کنی مرا 
با  گریه کردن این دِل من زنده می شود 

دلمــرده آمدم کــه تو احیــا کنی مرا 
اســباب زحمِت تو شــده این گدا، ولی 

هرگــز مباد از ســر خــود وا کنی مرا 
ای کاش امشــبی که تو راهِی مشعری 

همــراه خویش راهی صحــرا کنی مرا 
تــو ســفره دار ِگریــه مــاه ُمَحرمــی 

چشمی پُر اشک می شود اعطا کنی مرا؟ 
آقا قســم بــه چــادر خاکی مــادرت 

خواهــم شــریک  گریه زهــرا کنی مرا 
آیا شــود که مثِل شــهیدان دِم وصال 

بــا روِی غرق خون شــده زیبا کنی مرا 
بیت الحرام ســینه زنان خاک کربالست 

دارم امیــد ُمحــِرم آنجــا کنــی مــرا 
همراه خویش زائر شش گوشــه ام کنی 

مسندنشــین عــرِش ُمعال کنــی مرا 
ای روضه خــوان تنــگ غــروب ِمنا بیا 

پرچــم بــه دوِش ماتِم کــرب و بال بیا 
حاجی فاطمه شــده صحرانشــین خدا 

صاحب حــرم دگر بشــود از حرم جدا 
قاسم نعمتی 

سوار آمدنی است 
فروغ بخش شــب انتظار آمدنی اســت

نــگار آمدنی، غمگســار آمدنی اســت
به خــاک کوچه دیدار آب می پاشــند

بخوان ترانه شــادی که یار آمدنی است
ببین چگونــه قناری ز شــوق می لرزد

مترس از شــب یلدا بهار آمدنی اســت
صــدای شــیهه اســب ظهــور می آید

خبر دهید به یاران: ســوار آمدنی است
بس است هر چه پلنگان به ماه خیره شدند

یگانه فاتح این کوهســار آمدنی اســت
مرتضی امیری اسفندقه 

خدا را شکر 
شــنیدم قصد برگشت از ســفر داری، خدا را شکر 
شــنیدم خواهی از رخ پرده برداری، خدا را شــکر 
همیشــه در فراقــت  اشــک ریزم، یوســف زهــرا 
از اینکــه نوکری با چشــم تر داری، خدا را شــکر 
نیــازی بــر طبابــت نیســت بیمــار قدیمــی را 
همیــن که از من و حالم خبر داری، خدا را شــکر 
من از فیــض حضــورم در میان روضــه فهمیدم 
هنــوز این بنــده را مد نظــر داری، خدا را شــکر 

محسن آدا باقری 

سرویس سیاسی- 
وزیر امور خارجه در اقدامی تأمل برانگیز و 
البته مسبوق به سابقه، با یک سناتور آمریکایی 
دیدار کرد. این در حالی است که کنگره آمریکا 
در اقدام جنایتکارانه کاخ سفید در به شهادت 

رساندن سردار سلیمانی شریک است. 
محمد جــواد ظریف، وزیر امور خارجه دیروز- 
چهارشــنبه- در حاشیه جلســه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی پیرامون دیدار 
او با کریس مورفی، ســناتور آمریکایی گفت: من 
در سفرهای خارجی درخواست های مالقات دارم، 
کســانی که درخواســت می کنند برخی نماینده 
مجلس و خبرنگار هســتند، ســناتورهای آمریکا 
از ۲0 ســال پیــش با من دیــدار می کنند و چیز 

جدیدی نیست.
ظریف افزود: این موضوع نشان دهنده این است 
که »ترامپ« و »پمپئو« چقدر از اینکه یک سناتور 
آمریکایی واقعیات را از وزیر امور خارجه ایران بشنود، 
هراســان هستند. آنها تالش کرده اند با تحریم وزیر 
خارجه ایران، اجازه ندهند صدای مردم کشورمان به 
مردم آمریکا برســد؛ تالش کردند بــا عدم ویزا به 
بنده، مانع از این شوند که صدای ایران به نهادهای 

بین المللی برسد.

وی تصریح کرد: آنها غافل از این واقعیت هستند 
که وزیر امور خارجه ایران یک فرد نیست، بلکه وزیر 
خارجه ایران نماینده یک مردم بزرگی است که صدای 
خود را هرجور شــده به دنیا می رساند و انشاءاهلل با 
مقاومــت و تالش، بار دیگر این صدا را به تمام دنیا 

خواهیم رساند.
ســید عباس موسوی ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه نیز درباره اخبار منتشــر شــده مبنی بر 
دیدار ظریف با »کریس مورفی« سناتور دموکرات 
آمریکایی در حاشــیه پنجاه و ششمین کنفرانس 
امنیتی مونیخ در صفحه توئیترش نوشــت: دکتر 
ظریــف همواره گفته اند که با برخی اعضای کنگره 
آمریکا که از او درخواســت مالقات می کنند، دیدار 
و دیدگاه های جمهوری اســالمی ایران و واقعیات 
منطقه را تشــریح می کند. این اقدامات بخشی از 
دیپلماسی عمومی است که شامل دیدار با نخبگان، 
مراکز فکری و مصاحبه و دیدار توجیهی با اصحاب 

رسانه ها نیز می شود.
پیش از این، یک پایگاه آمریکایی به نقل از یک 
منبع آگاه اعالم کرده بود که کریس مورفی سناتور 
دموکرات آمریکایی دیداری محرمانه با وزیر خارجه 
ایران در حاشــیه کنفرانس امنیتــی مونیخ برگزار 

کرده است.

گستاخی سناتور آمریکایی
 به گزارش مهر، کریس مورفی، سناتور دموکرات 
آمریکایی در پیامــی توئیتری دیدار با محمد جواد 

ظریف وزیر خارجه ایران را تأیید کرد.
این سناتور آمریکایی در این خصوص نوشت: در 
جریان سفرم به آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ با 

وزیر خارجه ایران دیدار کردم.
وی با تکرار مواضع خصمانه مقامات آمریکایی در 
ادعایی مضحک مدعی شد: عدم گفت وگو با دشمنان 

به ویژه در خاورمیانه پرتنش و خطرناک است.
هدف مشترک کاخ سفید و کنگره

وزیــر امور خارجه کشــورمان، پیش از این نیز 
چندین بار با سناتورهای آمریکایی دیدار کرده بود. 
این اقدام تأمل برانگیز از چند جنبه قابل بررسی است.

وزارت امــور خارجه در توجیــه دیدار ظریف و 
کریس مورفی، سناتورهای آمریکایی را نخبگان جامعه 
آمریکا جا زده است. این در حالی است که کنگره و 
کاخ سفید، هر دو جزو سیستم حاکمه آمریکا بوده 
و در دشمنی و خصومت با جمهوری اسالمی ایران 

هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. 
به عبارت دیگر، کاخ سفید و کنگره، دو روی یک 
سکه هســتند و در هر موضوعی با یکدیگر اختالف 
نظر داشته باشند، در دشمنی با ایران هیچ اختالفی 

با یکدیگر ندارند و دارای هدف مشترک می باشند.
دیدارهای حقارت آمیز

ظریف، دیدار با ســناتورهای آمریکایی را امری 
عــادی جلــوه داده و تاکید کرده کــه این دیدارها 

سابقه ای ۲0 ساله دارد.
این در حالی است که اکنون بیش از 6 سال است 
که آقای ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران 
است. شأن و جایگاه وزیر امور خارجه بسیار فراتر از 
آن است تا با سناتورهای یک کشور دیگر دیدارهای 

دوجانبه برگزار کند.
این قبیل دیدارها، که همواره با توهین و گستاخی 
و طلبکاری طرف آمریکایی همراه بوده است، نه تنها 
دستاوردی در بر نخواهد داشت، بلکه عالوه بر تنزل 
جایگاه وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران، 

حقارت آمیز نیز می باشد. 
دیدار با قاتالن سردار سلیمانی

دولت تروریست آمریکا در اقدامی جنایتکارانه، 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رساند. 
این اقدام رذیالنه، حمایت بخش های مختلف آمریکا 
را نیز در پی داشت. با این حساب، کنگره آمریکا نیز 

در این اقدام جنایتکارانه سهیم است.
بر همین اســاس، دیدار ظریف با قاتالن سردار 

سلیمانی، اهانت به ملت ایران است.

آقای ظریف! مذاکره با قاتالن سردار سلیمانی
اهانت به ملت ایران است

قم- خبرنگار کیهان: 
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور 
پیامی ضمن دعوت مردم به حضور گسترده 
در انتخابات تاکید کرد که پیشینه درخشان 
نظام اســالمی در گام اول انقالب نشان داد 
حضور مردم عزیز در انتخابات قوت و استحکام 
اسالمیت و جمهوریت نظام اسالمی را می افزاید 
و اقتدار ایران اســالمی را بــه رخ جهانیان 

می کشد. 
 در این پیام آمده: انتخابات در سراســر کشور 
یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی است که درکشور ما در بهترین و 

سالم ترین شکل ممکن برگزار می شود.
پیام حاکیســت: براین اساس جامعه مدرسین 
حــوزه علمیه قم ملت عزیز ایران را به حضور فعال 
در جهاِد سیاســی انتخابات دعوت می کند و رجاء 
واثق داریم ملت شریف ایران در انتخابات پیش رو 
)دوم اســفند 1۳98( به یاد قهرمانان شهید خود، 
برگ زرین دیگری به کارنامه درخشان انقالب ایران 

اسالمی خواهند افزود.
در ادامه این پیام آمده است: امروز کشور با برخی 
از مشکالت اقتصادی خاص مواجه است که با توجه 
به ظرفیت های داخلی قابل حل است. شکل گیری 
یک مجلس قــوی، طالب رونق اقتصادی و عدالت 

اجتماعی، زمینه را برای حل مشکالت فراهم می کند.
پیام ادامه داده است: در تعامالت بین المللی نیز 
یک مجلس مقتدر، پشتوانه دیپلماسی و سیاست 
خارجی عزتمند است و نخواهد گذاشت طرح های 
استعماری تحمیلی از سوی سازمان بین المللی زیر 
چتر نفوذ آمریکا وارد سیســتم حکمرانی ما شود 
و همــه این ها با حضور آگاهانــه مردم در انتخاب 
نمایندگانــی مؤمن، دارای روحیه جهادی و اعتقاد 
عمیق به اخالق اسالمی و پیشرفت و عدالت تأمین 

خواهد شد.
پیام افزوده است: توصیة اکید جامعه مدرسین به 
نامزدهای ارجمند و مردم، این است که در این جهاد 

سیاسی همواره ملتزم به شرع مقدس و قانون باشند. 
به یقین با مجاهدت های منّزه و شایستة انتخاباتی، 
مشمول عنایت الهی خواهند بود و سرمایة اخالقی، 
اجتماعی و سیاســی این ملت عزیز را بیش ازپیش 

افزایش خواهند داد.
جامعــه مدرســین در ادامه پیام خــود تاکید 
کرده است: همچنین حضور پرشور و رای آگاهانه، 
پاسداشت خون شهیدان و عمل به توصیه های امام 

و رهبری است و ان شاءاهلل همه مأجور هستند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
و میان دوره ای خبرگان رهبری، دوم اسفندماه امسال 

در سراسر کشور برگزار می شود.

معاون توسعه کارآفرینی اجتماع  محور 
بنیاد برکت گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امــام)ره( بیش از ۱۹ هزار 
و  را در مناطق محروم سیستان  شــغل 
بلوچستان ایجاد کرده یا در دست ایجاد 

دارد. 
رضــا راضــی زاده ، اظهار داشــت: بنیاد 
برکــت در قالب مــدل اقتصادی »ســحاب« 
)طرح ســرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت( 
59۲0 طرح اشــتغال زایی را در 14 شهرستان 
سیســتان و بلوچستان با حجم سرمایه گذاری 
5 هزار و ۳۲۷ میلیــارد ریال اجرایی کرده یا 
در دست اقدام دارد که ایجاد اشتغال برای 1۷ 
 هزار و ۷5۷ متقاضی را به دنبال داشــته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در مدل اقتصادی 
»آفتــاب« )آیین نامه  فقرزدایــی و توان افزایی 

برکت( احــداث یک واحد تولیــد، فرآوری و 
بسته بندی خرما در شهرستان سراوان در دست 

اقدام است.
معاون توسعه کارآفرینی اجتماع  محور بنیاد 
برکت ادامه داد: برای راه اندازی این طرح، 84 
میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده و 
 منجر به ایجاد ۲60 فرصت شغلی خواهد شد.
وی با اشاره به مشارکت اقتصادی بنیاد برکت با 
چهار بنگاه و واحد تولیدی در شهرهای زاهدان 
و زابل عنوان کرد: مشــارکت با این بنگاه های 
اقتصادی در قالب طرح اشتغال زایی بنگاه محور 
با حجم سرمایه گذاری 1۷0 میلیارد ریالی انجام 
 گرفته که 980 اشــتغال را در پی داشته است.
راضی زاده  اظهار داشــت: در قالب راه اندازی 
طرح های اقتصادی خرد با اعطای تسهیالت ارزان 
قیمت، 6 طرح نهایی شده که منجر به ایجاد 16۷ 

فرصت شغلی شده و برای اجرای این تعداد طرح، 
 95 میلیارد ریال سرمایه  اختصاص یافته است.

وی در خصوص اقدامات بنیاد برکت در حوزه 
ایجــاد فرصت های کســب و کار در زابل نیز 
اظهار داشــت: تعداد طرح های اشــتغال زایی 
اجتماع محــور در مناطــق محــروم و کمتر 
توســعه یافته در این شهرســتان تا دهه فجر 
امســال به 900 طرح رسیده که ایجاد ۲۷00 
 فرصــت شــغلی را به دنبال داشــته اســت.

معــاون توســعه کارآفرینــی اجتمــاع  محور 
بنیاد برکــت بیان کرد: ایــن 900 طرح طی 
و ۲66  ایجــاد شــده  و 98  ســال های 9۷ 
 طــرح دیگر هم در شــرف راه اندازی اســت.
به گفته وی 61 روستای شهرستان زابل تحت 
 پوشش فعالیت های اشتغالزایی این بنیاد قرار دارند.
راضی زاده ادامه داد: 900 طرح اشــتغال زایی 

بنیاد برکت در مناطــق محروم زابل در قالب 
مدل های اقتصادی اجتماع محور »ســحاب« و 
»آســمان« )آیین نامه سرمایه گذاری مردمی و 
اشتغال نیروی انسانی( ایجاد و برای راه اندازی 
 آن ها ۷۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی گفت: از 900 طرح اشتغال زایی بنیاد برکت در 
شهرستان  زابل 108 طرح مربوط به سال گذشته 
 و ۷9۲ طرح نیز در ســال 98 اجرا شده است.
معاون توســعه کارآفرینی اجتماع  محور بنیاد 
برکت زاده خاطرنشان کرد: ۲۷00 شغل ایجاد 
شده توسط بنیاد برکت در روستاهای محروم 
شهرســتان زابل عمدتا در رســته های شغلی 
پرورش دام سبک و ســنگین، مشاغل فنی و 
خدماتی، پرورش مرغ، صنایع دســتی، فرش 
دستباف، تولیدی پوشاک، پرورش بلدرچین و 

زنبورداری است.

بنیاد بركت در سیستان و بلوچستان ۱۹ هزار شغل 
ایجاد كرده است

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
مردم را به حضور گسترده در انتخابات دعوت کرد

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی درباره 
بحث مصونیت قضایــی نمایندگان مجلس 
گفت: مصونیت قضایی به معنی این نیست که 
هر نماینده هرکاری را دوست دارد انجام دهد.

حســن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی در نشســتی که به همت بسیج 
دانشــجویی دانشــگاه تربیت مدرس برگزار شد، 
اظهار داشــت: زمان انتخابات زمان شــکار است 
و برخی ســرمایه داران با پول خرج کردن ســعی 
می کننــد وارد پارلمان ها شــوند در حالی که در 

جامعه اسالمی نباید اینگونه باشد. کما اینکه سابق 
بر این، در انتخابات برخی پارلمان ها دیدیم افراد 
می گفتند از ما خواسته شده دو میلیارد بدهیم تا 

وارد لیست شویم.
بــه گزارش فارس، وی با اشــاره به جنایت ها، 
توطئه ها و بدعهدی های آمریکا، تاکید کرد: همه 
حرف هایــی که االن علیه آمریــکا می زنند را اگر 
کســی 4 سال و نیم پیش به آنها می گفت، آن را 
کاسب تحریم می خواندند. در عالی ترین مذاکرات 
دیپلماسی، در تیم مذاکره کنندگان هسته ای یک 

جاسوس بیرون آمد که هم از آمریکا پول می گرفت 
و هم از انگلیس.

عضو شــورای عالی انقــالب فرهنگی یادآور 
شــد: این هایی که امروز قاسم سلیمانی را از خود 
می دانند، همان هایی هستند که این سردار شهید را 
در جلسه برای برجام ناراحت کردند، حرف های او را 
درست ندانستند و منجر به قهر او از جلسه شدند.
رحیم پور ازغدی اظهار داشــت: هنوز برخی 
از این ها مدام می گویند نگذاشــتند، داشت انجام 
می شد، ولی نگذاشتند، یا اینکه دنبال این هستند 

که غرب از آنها مایوس نشود. اینها تا ایران را کت 
بسته تحویل دشمن ندهند بی خیال نمی شوند.

وی ادامه داد: شما هیچ جای دنیا خالف قانون 
نمی توانید اقدام کنید. در هیچ کشــوری و نظام 
سیاسی  به مخالفان قانون اساسی اجازه نمی دهند 

که در انتخابات شرکت کنند.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی همچنین 
درباره بحث مصونیت قضایی نمایندگان مجلس 
هم گفت: مصونیت قضایی به معنی این نیســت 
که هر نماینده هرکاری را دوست دارد انجام دهد.

رحیم پور ازغدی:

برخی دنبال این هستند که غرب از آنها مأیوس نشود


