
اخبار كشور

به نام تئاتر به کام متهم امنیتی
 و رابط سفارتخانه ا ی

امروز سه شــنبه 28 اردیبهشت و به مناســبت هفته جهانی ارتباطات و روابط 
عمومی نشستی با حضور یک متهم امنیتی و یک رابط سفارتخانه ای به میزبانی یکی 

از مراکز تئاتری تدارک دیده شده است!
 این نشســت در حالی تحت عنوان بیان مشــکالت روابط عمومی تئاتر و ارائه 
راه حل های ممکــن برای رفع موانع صنف روابط عمومــی و ضرورت همکاری ها با 
پیشکسوتان عرصه روابط عمومی ایران برگزار می شود که حضور چند عنصر تابلو دار 
در عرصه نفوذ فرهنگی پرده از اهداف از پیش تعیین شــده در این دست نشست ها 
برمی دارد. نکته قابل توجه حضور فردی است که سابقه ریاست خانه هنرمندان و اتاق 
فکری با حضور برخی ســفرای کشورهای اروپایی در خانه هنرمندان در سال 83 را 
دارد. روزنامه کیهان طی سلسله یادداشت هایی در همان سال به این موضوع پرداخته 
بود.  از طرفی حضور یکی دیگر از مدیران قبلی خانه هنرمندان که به دلیل مراودات 
نامتعارف با سفرای غربی و اروپایی چند ماهی است از سمت خود عزل شده، آن هم 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نشان از فعال شدن جریان خاصی برای هدایت 

و حمایت بدنه فعال و صنفی اهالی تئاتر را دارد. 
گفتنی اســت، اتفاقاتی مشــابه ایــن نشســت در دو دوره قبلــی انتخابات 
ریاســت جمهوری نیز رخ داد و این جریان های مشکوک، جامعه هنری را به سمت 
حمایت و تبلیغ برای حســن روحانی بردند اما علی رغم حمایت ها و تبلیغات خاص 
جامعه هنری، در هشت سال دولت  حسن روحانی شرایط اغلب هنرمندان و فضای 

فرهنگی و هنری کشور بسیار بد و تأسف آورتر از گذشته شد! 
حمایت قاطع دو هنرمند مطرح جهان 

از ملت فلسطین 
یک موســیقیدان مشــهور جهانی از اقدام دو بازیکن تیم لسترسیتی که برای 
حمایت از مردم فلسطین پس از قهرمانی در جام حذفی انگلیس پرچم این کشور را 
در دست گرفتند، حمایت کرد و گفت درصدد تهیه طوماری علیه رژیم صهیونیستی 
اســت. همچنین ادریس البا بازیگر سرشناس بریتانیایی نیز حمایت خودش از ملت 

فلسطین را اعالم کرد.
به گزارش ســینماپرس به نقل از دیلی اســتار، راجر واترز  ترانه ســرا و خواننده 
سرشــناس حامی  مردم فلســطین در پیامی  از بلند کردن پرچم فلسطین پس از 

موفقیت لسترسیتی در فینال جام حذفی انگلیس حمایت کرد.
راجــر واترز گفت: با دیدن اینکــه دو بازیکن جوان چنین در برابر ظلم و هتک 

حرمت انسان توسط رژیم صهیونیستی موضع گرفتند قلبم از شادی پرید.
عضو سرشناس گروه »پینک فلوید« افزود: در مواضعش علیه رژیم صهیونیستی 

استوار است و برای مقابله با ظلم آنها در غزه تهیه طوماری را آغاز کرده است. 
وی همچنین از طرفداران ســلتیک به دلیل حمایت از وســلی فوفانا و حمزه 
چودوری تشــکر کرد و گفت: اگر ما هر شنبه علیه نژادپرســتی زانو می زنیم، چرا 
نبایــد برای جلوگیری از این کار به این کمپین ملحق شــویم تا بتوانیم عمل رژیم 

صهیونیستی علیه فلسطین را که بسیار نژادپرستانه است متوقف کنیم؟
در همین حال، بازیگر سرشــناس بریتانیایی با انتشــار پیامی  خواستار توقف 

وحشی گری و خون ریزی رژیم صهیونیستی در فلسطین شد.
 به گزارش گروه خبرگزاری دانشجو به نقل از نیوز، ادریس البا بازیگر سرشناس 
با انتشار پیامی  اعالم کرد رنج این همه آدم بی گناه که دارند کشته می شوند موجب 
انتشــار پیامش شده است. بازیگر ســریال »لوتر« جدیدترین بازیگری است که در 
روز های اخیر از فلسطینی های بی گناهی که در غزه کشته می شوند دفاع کرده است.

البا نوشت: جان های زیادی همین حاال دارد از دست می رود؛ هرچند درست در 
برابر چشمان ما اتفاق نمی افتد.

وی در ادامه افزوده است: این وحشی گری و خون ریزی است که باعث شده ابراز 
نگرانی کنم. این باید متوقف شود، الزم است پیش از آنکه افراد بیشتری کشته شوند 
دیگران وارد عمل شــوند. این بازیگر در ادامه پیامش نوشته: می دانیم قدرت مردم 
می تواند تغییر ایجاد کند و ما باید به نام صلح اعتراض کنیم، به نام آنهایی که جانشان 

را از دست داده اند. خون ریزی در فلسطین را تمام کنید.
گفتنی اســت، پیش از این چهره های سرشناس دیگری نیز از مردم فلسطین 
حمایت کردند که مارک رافلو، ســوزان ساراندون، ناتالی پورتمن و وایوال دیویس از 

جمله آنها بودند.
باالخره یک سلبریتی به جنایات رژیم صهیونیستی 

واکنش نشان داد
با اینکه اغلب به اصطالح سلبریتی ها در سکوت به سر می برند، »نوید محمدزاده« 

به حوادث اخیر در فلسطین واکنش نشان داد.
این بازیگر سینما و تئاتر، روز گذشته با انتشار تصویری از پرچم فلسطین، حمایت 

خودش از مردم این کشور را اعالم و به جنایات رژیم  اشغالگر قدس اعتراض کرد.
گفتنی اســت، طی روزهای اخیر و در شــرایطی که بســیاری از هنرمندان و 
چهره های مشهور در جهان به رژیم صهیونیستی معترض شده اند، اکثریت قریب به 

اتفاق سلبریتی های ایرانی در سکوت و انفعال به سر می برند.
کتاب »حرم در انتظار ما«

 ویژه رأی اولی ها منتشر شد
کتاب »حرم در انتظار ما« در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد.

این کتاب اگرچه برای عموم مردم و همه کسانی که حق رأی دارند منتشر شده 
است اما مخاطب اصلی آن جوانان و به ویژه رأی اولی ها در انتخابات پیش روست.

در فصل اول کتاب مسائلی همچون اختیار انسان، رابطه این اختیار با انتخاب، 
رابطــه انتخاب بــا تعیین مالک های متناســب با هر انتخاب، شایســته گزینی در 
کوچک ترین تا بزرگ ترین انتخاب ها، حق انتخاب و مسئولیت پذیری در برابر شرایط 
مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. انگیزش حس حمیت و حضور و دفاع از حرم 

در جوانان و رأی اولی ها حاصل بحث این فصل است.
در فصل دوم انتخابات و اهمیت و وزن آن در جمهوری اســالمی و به طور ویژه 
انتخابات »ریاست جمهوری« مورد بحث و توجه قرار گرفته است. دعوت به مشارکت 
گسترده و حضور هر ایرانی دارای حق رأی در انتخابات و مالک های کاندیدای اصلح 
که می تواند حرم را محافظت و براقتدار و عظمت آن بیافزاید از دیدگاه امام خمینی، 
رهبر فرزانه انقالب و شهید حاج قاسم سلیمانی، در این فصل آمده است. همچنین 
فرمولی برای تعیین امتیاز و نمره کاندیداها پیشنهاد شده است که کار انتخاب اصلح 

را روان و دقیق می نماید.
این کتاب توســط گروه تحقیق موسسه فرهنگی هنری قدر والیت تألیف و در 

قطع رقعی و 128 صفحه، عرضه شده است.
کارگروه سواد فضای مجازی دانش آموزی 

تشکیل می شود
دو نهاد فرهنگی با هدف هم افزایی در حوزه کودک و نوجوان و تشکیل کارگروه 

سواد فضای مجازی دانش آموزی، تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ســازمان ساترا و سرپرست حوزه هنری 
اســتان تهران تفاهم نامه ای را امضا کردند که عالوه بر تشکیل کارگروه سواد فضای 
مجازی دانش آموزی دارای اهداف دیگری هم هست؛ از جمله: همکاری در برگزاری 
جشــنواره ها، کارگاه ها و دوره های دانش آموزی توانمندســازی کودکان و نوجوانان، 
همکاری در اجرای پروژه های تولیدی، پژوهشی و رسانه ای، به کارگیری ظرفیت های 
رسانه های صوت و تصویر فراگیر و مرکز نوآوری در تولید و انتشار محتوای مورد نظر 

کارگروه و... 
علی ســعد، معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ســاترا در این جلسه اظهار 
کرد: ساترا در حوزه کودک و نوجوان بسیار دغدغه مند است، زیرا معتقدیم کودکان 
و نوجوانان آســیب پذیرترین اقشار در فضای مجازی هستند و از آنجا که هویت آنها 

قطعی شکل نگرفته آموزش سواد رسانه ای در این سنین بسیار موثر خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه ساترا از هرگونه اقدام و رویداد و همکاری در حوزه کودک 
و نوجوان استقبال می کند، گفت: بر همین اساس، ساترا میزبان نخستین جشنواره 

دانش آموزی کاوشگران رسانه بود که با استقبال خوب هم مواجه شد.
حجت اهلل ناظری سرپرســت حوزه هنری استان تهران نیز در ادامه این جلسه 
درخصوص اهمیت این تفاهم نامه بیان کرد: موضوعی که امروز حوزه کودک و نوجوان 
در فضای مجازی به آن نیاز مبرم دارد، تولید محتوای پاک اســت. ما در این حوزه 
عقب هستیم. وی با بیان اینکه تولید محتوای فاخر و پاک، زنجیره اصلی ارتباط ما 
با ساترا خواهد بود، تأکید کرد: آموزش، حلقه اصلی این زنجیره است که امیدواریم 
با تشــکیل کارگروه مشترک با ســاترا دغدغه ها در حوزه کودک و نوجوان و فضای 

مجازی را مرتفع کنیم.
ناظری تأکید کرد: ما به عنوان یک نهاد فرهنگی، اساس اقدامات خود را بر بیانات 
مقام معظم رهبری نهاده ایم. ایشــان در گام دوم تأکید بر ورود به مرحله  خودسازی 
و جامعه پردازی و تمّدن ســازی دارند. اتفاقا همکاری ساترا و حوزه هنری در راستای 

تحقق بیانات مقام معظم رهبری است.

 آیت اهلل بهجت )ره(: خداشــناس، مطیع خدا می شــود
 و سر و کار با او دارد و به آنچه می داند موافق رضای اوست عمل 

می کند.

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
سه   شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 
۶ شوال ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۴۹

اخبار ادبی و هنری

روحانی در گفت و گو با نخست وزیر عراق:

ایران امنیت و ثبات عراق را امنیت خود می داند
سعادت دنیا و آخرت با بهترین توشه

امام علی)ع(: »مســافری که سعادت یا شقاوت همراه 
می برد، باید بهترین توشه را با خود بردارد. از این خانه دنیا، 

زاد و توشه بردارید که فردای رستاخیز نگهبانتان باشد.«
نهج البالغه- خطبه ۶۴

پای درس علی)ع(

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران امنیت و ثبات در عــراق را امنیت خود 
برای  برضرورت همکاری دو کشــور  می داند، 
مقابله با تحرکات گروه های تکفیری و تروریستی 
که بدنبال ضربه زدن به روابط خوب دو کشــور 

هستند، تاکید کرد.
حجت االسالم روحانی دیروز دوشنبه در گفت و گوی 
تلفنــی با »مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر عراق با 
تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به دولت و مردم این 
کشور مسلمان و همسایه، تاکید کرد: گروه تروریستی 
داعــش همچنان یک خطر مهم امنیتی در منطقه به 
شــمار می رود و همکاری دو کشور برای مقابله با این 

گروه تروریستی ضروری است.
 روحانی با ابراز تاســف از تعرضات اخیر به اماکن 
دیپلماتیــک ایــران در عراق از ســوی برخی افراد و 
گروه های خودســر، لزوم واکنش قاطع و سریع دولت 

عراق به این تعرضات را مورد تاکید قرار داد.

رئیس جمهور در ادامــه با بیان اینکه آمریکا در 
مبارزه با تروریســم بازی دوگانه ای دارد و عملکرد 
آنان در مرزهای عراق و ســوریه مبهم است، گفت: 
آمریکایی ها همیشه در منطقه نقش تخریبی داشته اند 
و حضــور آنان در عراق کمکی به ثبات و امنیت این 

کشور نخواهد کرد.
روحانی همچنین با حمایت از حضور عراق به عنوان 
کشور مهم اتحادیه عرب در تعامالت منطقه ای، از نقش 
مثبت بغداد در میانجی گری به منظور حل اختالفات 

میان کشورهای منطقه استقبال کرد.
رئیس جمهور در ادامه این گفت و گو با اســتقبال 
از مواضــع عراق درخصوص فلســطین و محکومیت 
جنایات اخیر رژیم صهیونیســتی در ســرزمین های 
 اشــغالی و غزه از سوی این کشور، تاکید کرد: انتظار 
داریم عراق با توجه بــه ظرفیت هایی که در اتحادیه 
عرب دارد برای فعال تر کردن این اتحادیه در موضوع 

فلسطین تالش کند.

روحانی همچنین با تاکید بر ضرورت توســعه و 
تعمیق روابط دو کشور در زمینه های مختلف سیاسی 
و اقتصادی و گسترش همکاری های منطقه ای، تصریح 
کرد: ایران و عــراق با توجه به ظرفیت های اقتصادی 
خود می توانند به عنوان دو اقتصاد مکمل همدیگر را 

پوشش دهند.
رئیس جمهور با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون 
مشــترک اقتصادی دو کشور در دیماه سال گذشته، 
اظهار داشت: اجرایی و عملیاتی شدن توافقات صورت 
گرفته در این کمیســیون از جمله تسریع در اجرای 
پــروژه مهم راه آهن شــلمچه – بصــره و اتصال راه 
آهن های دو کشــور، می تواند گام مهمی در توســعه 

روابط اقتصادی ایران و عراق باشد.
نخست وزیر عراق نیز در این تماس تلفنی، با تبریک 
عید ســعید فطر به دولت و مردم ایران، جنایات اخیر 
رژیم صهیونیســتی در فلسطین و همچنین تجاوز و 
کشتار مردم بی دفاع در غزه را بشدت محکوم کرد و با 

تاکید بر مقابله جدی و قاطع با این جنایات، گفت: در 
رایزنی با سران کشورهای اسالمی و اتحادیه عرب حتما 
موضع قاطع و محکمی در این زمینه اتخاذ خواهیم کرد.
»مصطفی الکاظمی« همچنیــن ضرورت مقابله 
جدی با اقدامات تروریستی گروهک داعش در منطقه 
را مورد اشاره قرار داد و از همکاری جمهوری اسالمی 

ایران با عراق در این زمینه قدردانی کرد.
نخســت وزیر عراق با تاکید بر ضرورت توســعه و 
تعمیق روابط دوجانبه و منطقه ای تهران و بغداد، با اشاره 
به تصویب توافقنامه احداث خط آهن بصره – شلمچه 
در هیئت وزیران این کشــور، اظهار داشت: این پروژه 

مهم امروز در مرحله اجرایی قرار گرفته است.
مصطفی الکاظمی با ابراز تاسف و عذرخواهی بابت 
تجاوز اخیر برخی از افراد خودسر به اماکن دیپلماتیک 
ایــران در عراق تاکید کرد که این موضوع در دســت 
پیگیری است و حتما با مسببان برخورد جدی صورت 

خواهد گرفت.

با  مشاور رهبر انقالب در گفت وگوی تلفنی 
رئیس دفتر سیاسی حماس پیروزی های قهرمانانه 
ملت فلسطین را مایه افتخار امت اسالمی دانست 

و بر حمایت از مقاومت فلسطین تاکید کرد.
علی اکبر والیتی مشاور رهبر معظم انقالب اسالمی 
ایــران و دبیرکل مجمع جهانی بیداری اســالمی در 

گفت وگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی 
حماس بــر ادامه حمایت های ایران از ملت و مقاومت 

فلسطین تاکید کرد.
والیتی در ایــن گفت وگوی تلفنی ضمن محکوم 
کردن تجاوزات وحشیانه دشمن صهیونیستی و تسلیت 
شهادت ده ها فلسطینی در این جنایات، تاکید کرد که 

شــما ثابت کردید رژیم صهیونیستی از النه عنکبوت 
ضعیف تر اســت و پیروزی های قهرمانانه مقاومت در 

فلسطین مایه افتخار همه امت اسالمی است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، هنیه نیز به 
تشریح آخرین تحوالت فلسطین و غزه پرداخت و تاکید 
کرد که مقاومت به جهاد و مبارزه تا تحقق تمامی اهداف 

خود ادامه خواهد داد.
وی تاکیــد کرد که قدس محور نزاع با دشــمن، 
محل اجماع ملت فلسطین و همه امت و عامل وحدت 
آزادگان جهان اســت و باید از آن در راستای مقابله با 
رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن اول امت به بهترین 

شیوه بهره برداری کرد.

والیتی در گفت وگوی تلفنی با هنیه:

شما ثابت كردید رژیم صهیونیستی از النه عنکبوت ضعیف  تر است

رئیس  جامعه مدرسین:

 نامزدها به جای تخریب دیگران، 
برنامه بدهند

رئیس  جامعه مدرسین حوزه های علمیه قم، با بیان اینکه 
در حال برگزاری یک انتخاب باشکوه در کشور هستیم گفت: 
متاسفانه در همین ابتدای مسیر برگزاری این انتخابات، بوی 
بداخالقی شــنیده می شود و این در حالی است که کاندیداها 
به جای تمرکــز بر تخریب دیگران، به معرفی برنامه های خود 

بپردازند.
آیت اهلل سیدهاشــم حسینی بوشــهری، دیروز دوشنبه در آئین 
اختتامیه جشنواره سراسری عالمه حلی، به صورت وبینار، گفت: هنوز 
چند روز از عید فطر و یک ماه روزه داری و بندگی خدا، نگذشته است 

که شاهد چنین بی اخالقی هایی هستیم.
وی گفت: یک ماه روزه داری کجا رفته اســت که با گذشت چند 
روز از آن، برخی کاندیداها به جای معرفی خود و برنامه های شــان، با 

بی اخالقی به تخریب دیگران تمرکز کرده اند.
رئیس  جامعه مدرســین حوزه های علمیه قم، تاکید کرد: نهادینه 
کردن اخالق در جامعه وظیفه حوزه های علمیه است تا همه از جمله 

مسئوالن بدانند تا در تراز جمهوری اسالمی رفتار و سخن بگویند.
حســینی بوشهری، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
جهان اسالم سوگوار و عزادار است گفت: از یک سو دختران مظلوم و 
بی گناه افغانی و شــیعه به دلیل جهل و نادانی و قساوت قلب عده ای 
که بویی از انســانیت نبرده اند، به خاک و خون کشــیده می شوند و از 
سوی دیگر کودکان و زنان فلسطینی بر اثر بمباران های پی در پی رژیم  

اشغالگر قدس قتل عام می شوند.
وی با بیان اینکه امروز ِدین بزرگی برای دفاع از مظلومان فلسطین 
به عهده همه حوزه های علمیه، علمای دین و آزادگان جهانیان وجود 
دارد گفت: امروز شــاهد هســتیم که آگاهی و هوشیاری در جهان به 
حدی رســیده اســت که روزانه در دفاع از فلسطین مظلوم و محکوم 
کردن رژیم غاصب صهیونیستی در جای جای دنیا راهپیمایی می شود.

دبیر شــورای عالی حوزه های علمیه کشور، با تجلیل از استقامت 
فلسطینیان تاکید کرد: امروز مجاهدان فلسطینی توانسته اند به جای 
مبارزه و نهضت با ســنگ، با موشک های مقتدرشان تل آویو را به لرزه 
درآورنــد و خواب و آرامش را از  اشــغالگران بگیرند که امیدواریم این 
مســیر تا پیروزی نهایی ادامه یابد و همانگونه که رهبر معظم انقالب 
وعده دادند با امدادهای الهی هر چه زودتر در قبله اول مسلمانان نماز 
بخوانیم.با اتمام ارزیابی ها در دوازدهمین جشنواره عالمه حلی)ره(، در 
مجموع تعداد ۵3 اثر از طالب خواهر و برادر به عنوان برگزیده مرحله 
کشــوری این دوره از جشنواره معرفی شــدند و در این آئین از آنان 

تقدیر به عمل آمد.

قم- خبرنگار کیهان : 
همایش بزرگ و باشــکوه حوزویان در »حمایت 
از نهضت مقاومت و محکومیت جنایات استکبار در 
فلسطین و افغانستان« در مدرسه فیضیه قم با رعایت 

دستور العمل های بهداشتی برگزار شد. 
در این همایش که از سوی جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم، شــورای عالی و مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه برگزار شد علما، شخصیت های حوزوی، مدیران 
مرکز مدیریت حوزه،   اعضای جامعه مدرسین، اعضای 
شورای عالی حوزه،  اســاتید، عموم طالب و  مردم 

والیتمدار قم حضور داشتند.
در این همایش پس از شــعر خوانی و سر دادن 
شــعار هایی نظیر مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا 
آیت اهلل محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزه های 
علمیه، در سخنانی عنوان کرد: حوزه های علمیه کشور 
پشتیبان مظلومان عالم به خصوص مردم فلسطین و 

افغانستان است.
عضو خبرگان رهبری ادامه داد: برای هر مسلمانی 
واجب است که به کمک مردم فلسطین، مجاهدان غزه 
و همه کسانی که در محور مقاومت فعالیت می کنند 

بشــتابند؛ زیرا یاری مردم غزه یک وظیفه شرعی و 
واجب قطعی برای مسلمین است.

وی افزود: از سردار محور مقاومت، سردار قاآنی، 
پشــتیبانی می کنیم و امیدواریم که لشکر قدس به 

لشکر جهانی مقاومتی شود که از همه جوانان دارای 
انگیزه جهادی استفاده کند و به فلسطینی های مجاهد 
نیز اعالم می کنیم که صبر کنید؛ زیرا صبح پیروزی 

نزدیک است و پایان شب سیاه سپید است.

تجمع حوزویان در مدرسه فیضیه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حادثه تروریستی افغانستان

رئیس مجلس در تماس تلفنی با رئیس مجلس 
تونــس ضمــن محکومیت تجــاوز اخیر رژیم 
صهیونیســتی، گفت: دفاع از مردم فلسطین و 
آزادی قدس وحمایت گسترده از آرمان های جهان 
اسالم، تکلیف همه مســلمانان و آزادیخواهان 

جهان است.
رئیس مجلس شورای اسالمی در تماس تلفنی با راشد 
الخریجی الغنوشــی ضمن تبریک عید فطر، حول محور 
جنایات اخیر رژیم اشــغالگر قدس بــه گفت وگو و تبادل 

نظر پرداخت.
قالیباف در ابتدای این تماس تلفنی، با اشــاره ماهیت 
تجاوزگر رژیم اشــغالگر قدس در کشــتار مردم مسلمان 
فلســطین به ویژه زنان و کودکان بی دفاع گفت: » امروز 
جهان اســالم شاهد اســت که رژیم غاصب صهیونیستی 
با تمام توان به قتل عام مســلمانان فلســطین برخاسته 

اســت. اکنون که این رژیم غاصب عالوه بر هتک حرمت 
مسجداالقصی قبله اول مسلمین به جنایت علیه بشریت و 
کشتار مردم غزه و فلسطین ادامه می دهد ، ضرورت دارد 
که پارلمانهای کشورهای اسالمی به عنوان نماینده مردم 

به دفاع تمام عیار از فلسطین برخیزند.«
رئیس مجلس شورای اســالمی جنایات آشکار رژیم 
صهیونیســتی و سکوت مجامع بین المللی و حقوق بشری 
در فجایع نوار غزه و مسجداالقصی را تجاوز به جهان اسالم 
خواند و اظهار داشت: »دفاع از مردم فلسطین و آزادی قدس 
وحمایت گسترده از آرمان های جهان اسالم، تکلیف همه 

مسلمانان و آزادیخواهان جهان است.« 
قالیباف با اشاره به نیاز بیشتر جهان اسالم به انسجام 
و  وحدت نظر تأکید کرد: »همبستگی، تعامل و مراودات 
کشورهای اســالمی راه را بر جنایات رژیم اشغالگر قدس 

خواهد بست«.

در ادامــه ایــن دیدار، راشــد الخریجی الغنوشــی، 
رئیس مجلس نمایندگان تونس نیز ضمن تبریک عید فطر 
و تشــکر از این تماس تلفنی  گفت: »عید فطر امسال، بر 
امت اسالمی تلخ شد و به خاک و خون کشیده شدن مردم 
مسلمان فلسطین شادی را از مسلمانان گرفت. در شرایطی 
که جامعه جهانی توان توقف ماشــین تجاوز رژیم اشغالگر 
قدس را ندارد، مســلمانان باید با تمام توان از فلسطین، 
قدس و مردم مســلمان این منطقه دفاع کنند. مســئله 
فلسطین صرفا مربوط به فلسطینی ها نیست بلکه مربوط 
به مســلمانان، اعراب و همه انسانهای آزادیخواه است که 

حق زندگی و آزادی دارند.«
رئیس مجلس نماینــدگان تونس در پایان این دیدار، 
تالش همه جانبه پارلمانهای کشــورهای اســالمی را در 
حمایت از مردم فلسطین خواستار شد و گسترش و توسعه 
همکاری های دو کشور مسلمان تونس و جمهوری اسالمی 

ایران را مورد تاکید قرار داد.
همچنین قالیباف با حموده صباغ، رئیس مجلس مردمی 
جمهوری عربی ســوریه نیز گفت وگو کرد و در این تماس 
خواســتار تحرک بیشتر مجالس کشورهای اسالمی برای 

مقابله با جنایات صهیونیست ها شد.
رئیس مجلس مردمی جمهوری عربی سوریه در ادامه 
این گفت وگوی تلفنی ، ضمن قدردانی از مواضع جمهوری 
اســالمی ایران در حمایت از آرمان مردم مظلوم فلسطین 
گفت: ما در مجلس سوریه جنایات آنها را محکوم کردیم 
و در اتحادیه مجالس کشــورهای عضو سازمان همکاری 
اســالمی )PUIC( بیانیه شــدید اللحنی صادر کردیم. 
سوریه نیز همانند جمهوری اسالمی ایران، مسئله فلسطین 
را مســئله اصلی و اساســی خود می  داند و برای کمک به 
آزادی قدس شریف و سرزمین  های  اشغالی، از هیچ تالشی 

دریغ نخواهد کرد.

قالیباف در گفت وگوی تلفنی با همتای تونسی:

دفاع از مردم فلسطین و آزادی قدس
 تکلیف همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان است

من بی گناهم...
»بی گناه«  پرسید؛   •
ایشونه؟...  فامیل  اسم 
چرا هر وقــت به این 
نام صداش می کنی، یه 
جوری لبخند می زنه که 
نشون میده، این اسم 
بایــد حکایت ویژه ای 
چرا  باشــه!  داشــته 
بعضــی وقت ها بهش 
میگی »بی گناهی هم 
نیست«؟...  کم گناهی 
و پرسش های دیگری 

که از صمیمیت توأم با ارادتم به او بر می خاست ...
• پای ثابت نماز جمعه بود، تقریباً همه هفته همدیگر را می دیدیم 
و اگر تا شــروع نماز فرصتی بود، گپ و گفت کوتاهی با هم داشتیم 
و برخــی از خاطرات آن روزها را مرور می کردیم. خاطراتی که انگار 
هیچ وقت کهنه نمی شــوند. نامش »محمد حســین زاده« بود... او و 
برادرش حسن حسین زاده که بعدها در جبهه مجروح و سپس اسیر 
و بعد شهید شد، زندانی سیاسی رژیم ستمشاهی بودند. از همان جا 
و در همان روزها با هم آشنا شده بودیم و این آشنایی خیلی زود به 
دوستی پایدار تبدیل شده و تا همین چند روز پیش که به بیماری 

کرونا مبتال شده و به برادر شهیدش پیوست ادامه داشت. 
• بازجوهای ساواک -کمیته به اصطالح ضد خرابکاری- از دستش 
کالفه شده بودند. در مقابل شکنجه ها مقاومت عجیبی داشت. بازجو 
با شکنجه های وحشیانه از او اعتراف می خواست و معرفی کسانی که 
با او همکاری داشــتند. محمد آقا، اما الم تا کام حرف نمی زد و تکیه 
کالمش در پاسخ به بازجو این بود که »من بی گناهم«! بازجوها که از 
مقاومت او به تنگ آمده بودند، محمد آقا را به سختی شکنجه کردند و 
او که از تاب و توان افتاده بود، فریاد زده و گفته بود »میگم... میگم« 
و تیم بازجوها با خوشــحالی از اینکه سرانجام، مقاومت محمد آقا را 
شکسته و او را وادار به اعتراف کرده اند، شکنجه وی را متوقف کرده 
و بعد از آنکه تا حدودی به حال آمده بود، به او گفته بودند؛ ُخب بگو! 
و محمد آقا گفته بود؛ من که از همان اول گفته بودم من بی گناهم و... 
محمد آقای عزیز ما از آن پس در میان بر و بچه های زندان سیاسی 
به »ممد بی گناه« معروف شد و با این نام بیشتر شناخته می شد تا 

محمد حسین زاده ... 
• محمد آقا و برادر شــهیدش، حســن حســین زاده از پیروان 
پاکباخته حضرت امام خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه ( بودند و از 
این ویژگی، به مفهوم واقعی آن تا پایان عمر شریفشان پاسداری 
کردند. هر دو برادر بعد از پیروزی انقالب اسالمی به کسوت ملکوتی 
پاســداری درآمدند و عقربه قطب نمای حیات طیبه آنها هیچ گاه 
با قطب والیت کمترین زاویه ای نداشــت. در تمامی دوران زندان 
نیز هر دو برادر با گروه های منحرف زاویه تعریف شــده و پُر رنگی 
داشتند و در همان حال، از مقاوم  ترین زندانیان سیاسی در مقابل 
ساواک بودند. ساده زیستی و بی رغبتی به چرب و شیرین دنیا از 

خصوصیات بارز آنها بود. 
• حاج محمد آقا نه در ســر ســودای سود داشت و نه در دل، غم 
بود و نبود. دلشوره روزها و حتی ساعات حیاتش را داشت که مبادا 
به غفلت بگذرد. به جد بر این باور بود که جمهوری اسالمی ایران، 
به نمایندگی از حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفداء شکل گرفته 
اســت و امام راحل و خلف حاضر او را برگزیدگان و برکشــیدگان 
حضرتش می دانست و اینگونه بود که حاضر نبود لحظه ای از عمر 
خود را بیرون از دایره اطاعت از آنان ســپری کند ... و سرانجام، آن 
عهد را که با خدای خویش بســته بود، ارنی گویان به میقات برد. 
خدایش این آزاده پاکباخته را در کنار برادر شــهیدش با شهدا و 

اولیاءاهلل محشور فرماید.
حسین شریعتمداری

۱۴ میلیون جمعیت هدف شامل افراد باالی 
۶۰ سال، بیماران خاص و بیماران صعب العالج 

تا پایان خرداد ماه واکسینه می شوند.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی  در جلسه 
ستاد مقابله با کرونا  در مشهد  گفت: در موج چهارم 
ما ســه کار اصلی راه اندازی کلینیک بستری موقت، 
فعال کردن مراکز 1۶ ساعته و بستری نکردن بیماران 

غیر اورژانســی و حمایت از ایــن بیماران در منازل 
را انجام دادیم و توانســتیم از موج چهارم به عنوان 

سهمگین ترین موج عبور کنیم.
ســعید نمکی، افزود: ویــروس کووید هندی و 
آفریقایی در بعضی از شهر های کشور مشاهده شد و 
تحت کنترل است، اما این ویروس برخالف ویروس 
انگلیســی که از مرز های غربی وارد شد از مرز های 

جنوبی و جنوب شــرقی و شرق وارد می شود و باید 
مراقبت ویژه ای در مرز ها انجام شود و در این راستا 
مرزبانــی باید فعالیت خود را در ورود و خروج اتباع 

خارجی و تردد مرزی بیشتر کند.
وی از تولید واکسن های داخلی و استفاده از آن 
در ماه هــای آینده خبــر داد و گفت: درحال حاضر 
روزانه بیش از 1۵۰ هزار دوز واکسن تزریق می شود 

و این واکسیناسیون تا بیش از 3۰۰ هزار تزریق در 
روز خواهد رسید و از خرداد ماه تولید داخلی واکسن 

کرونا با شش پلت فرم برای استفاده قرار می گیرد.
وی گفت: در موج چهارم میزان مرگ و میر نسبت 
به بستری در موج سوم نصف شده است و علت اصلی 
آن تجربه باالی کادر درمان، همدلی مردم و مسئولین 

و تالش همکاران ما در کادر درمان بوده است.

وزیر بهداشت اعالم کرد:

تزریق واكسن كرونا به ۱۴ میلیون جمعیت كشور تا پایان خرداد ماه

در سوگ آزاده ای سرافراز

وزیر امور خارجه حمایت کشورهای اروپایی از 
جنایات رژیم صهیونیستی را به هیچ وجه قابل قبول 
ندانست و گفت: مقداری از گناه هم به گردن خود 
ما در جهان اسالم است که به این رژیم اجازه داده 
شده جنایات خودش را به شکل دیگری ارائه دهد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه که در مقصد دوم 
ســفرش به اروپا به ایتالیا سفر کرده بود، در گفت وگویی 
درباره حمایت های برخی از مقامات اروپایی از جنایات رژیم 
صهیونیستی در غزه گفت:  همان طور که در سخنرانی خودم 
در سازمان همکاری اســالمی نیز گفتم، حتما این اقدام 
کشورهای اروپایی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست.
ظریف یادآور شــد: البته مقداری از گناه هم به گردن 
خود ما در جهان اسالم است که به دلیل اختالفات داخلی 
در بین مسلمانان به خاطر سیاست عادی سازی که برخی 
از کشورهای اسالمی پیگیری کردند، به رژیم صهیونیستی 
اجازه داده شــده که بتواند جنایات خودش را با شــکل 
دیگــری ارائه دهد و این نیاز دارد کــه ما اول در خانه و 
بعد در اروپا تالش بیشتری کنیم  برای این که واقعیات را 
آن طور که هست نشان دهیم و مانع از این شویم که رژیم 
صهیونیســتی بتواند با قلب واقعیات و دروغ سیاست های 

خودش را به پیش ببرد.
دیدار با همتای ایتالیایی

وزیر خارجه روز دوشــنبه با »لویــی جی دی مایو« 
وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی ایتالیا دیدار و 

ظریف: 

حمایت کشورهای اروپایی از جنایات رژیم صهیونیستی
 به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

درخصوص موضوعات مورد عالقه دو کشور 
به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.

وی در این دیدار با مرور همکاری های 
دوجانبه در حوزه های سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی و با توجه به روابط تاریخی مردمی 
دو کشــور و روابط 1۶۰ ساله دو دولت، به 
ظرفیت های موجود در حوزه همکاری های 
اقتصادی خصوصــا بخش های خصوصی و 
شرکت های کوچک و متوسط اشاره و با توجه 
به دیدگاه مثبت موجــود در افکار عمومی 
ایران برای همکاری با طرف های ایتالیایی، 
بر ضرورت رفع موانع و ایجاد آمادگی برای 
از سرگیری ارتباطات بخش های اقتصادی به 

نفع روابط دو کشور تاکید کرد.
ظریــف همچنین در این دیدار با توجه به نشســت 
اضطراری مجازی وزرای امور خارجه ســازمان همکاری 
اسالمی و محکومیت شدید اقدامات نژادپرستانه و جنگ 
طلبانه رژیم صهیونیستی در حق مردم سرزمین های اشغالی 
و غزه و همچنین نشســت با رهبران گروه های فلسطینی 
مقیم دمشق، به تشریح دیدگاه اصولی جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه برگزاری رفراندوم با حضور همه فلسطینی ها 
از هر دین و آیین در این خصوص را تشریح و یک بار دیگر 
اقدامات رژیم صهیونیستی در حمالت ددمنشانه به مردم 

فلسطین را محکوم کرد.

لویــی جی دی مایو وزیر امور خارجه و همکاری های 
بین المللی ایتالیا نیز در این دیدار تمایل کشــورش برای 
گســترش همکاری های دوجانبه با کشورمان، به  خصوص 
در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مورد تاکید 

قرار داد.
دیدار ظریف با پاپ

ظریــف در گزارشــی توئیتری درباره دیــدار با پاپ 
فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و همچنین نخست وزیر 
و وزیر امور خارجه واتیکان نوشت که دیداری فوق العاده با 

پاپ فرانسیس داشته است.
وی همچنیــن افزود که دیدارهای خوبی با کاردینال 

»پارولین« نخســت وزیر و اســقف اعظم »گاال گر« وزیر 
خارجه واتیکان داشته و درباره اهداف و چالش های مشترک 
و همچنین گفت وگوی بین ادیانی، فلسطین، تحریم های 
آمریــکا و همکاری های دوجانبــه و بین المللی به بحث و 

تبادل نظر پرداخته است.
گفتنی اســت، ظریف در دیدار با پاپ فرانســیس با 
ارائه تصویری از شــرایط ناشــی از تحریم های یکجانبه و 
ظالمانــه ایاالت متحده آمریکا علیه مردم ایران به ویژه در 
حوزه دارو و واکســن، از مواضع سازنده پاپ در قبال این 

تحریم ها قدردانی کرد.
وزیر امور خارجه همچنین ضمن تشریح شرایط سخت 
تحمیلی بر مردم فلسطین از ادیان مختلف، از مواضع پاپ 

فرانسیس در این خصوص تشکر کرد.
در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با کاردینال پارولین 
نخست وزیر و اسقف اعظم گاال گر وزیر امور خارجه واتیکان 
آخرین تحوالت روابط دوجانبه با واتیکان همچنین اوضاع 

منطقه مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت.
ظریف در این دیدار نخســت وزیر و وزیر امور خارجه 
واتیــکان را در جریان دیدگاه جمهوری اســالمی ایران 
درخصوص تحوالت برجام، منطقه خلیج فارس، فلسطین، 

غرب آسیا و افغانستان قرار داد. 
نخست وزیر واتیکان نیز در این دیدار نسبت به رایزنی 
بیشتر با جمهوری اسالمی ایران در مورد موضوعات مورد 

عالقه مشترک در حوزه های مختلف ابراز امیدواری کرد.


