
اخبار كشور

دلنوشته های مردم کشورهای مختلف 
برای امام خمینی)ره( رونمایی شد

کتاب »دلنوشته هایی برای روح اهلل« شامل شصت وپنج نامه برگزیده 
از مجموع نامه های واصله شــرکت کنندگان در مســابقه »دلنوشته ای 

برای روح اهلل« رونمایی شد.
همزمان با مراســم گرامیداشت ســالروز ارتحال امام خمینی)ره( 
در لبنان، از کتاب »رســائل الی روح اهلل« )دلنوشته هایی برای روح اهلل( 
رونمایی شــد که حاوی مجموعه نامه  های جوانان، اســاتید دانشگاه، 
خبرنــگاران، ادبا و اقشــار مختلف مردم عرب زبان جهــان برای امام 

خمینی)ره( است.
مطالب این کتاب در قالب مســابقه  ای با عنوان »دلنوشــته  ای به 
روح اهلل« گردآوری شــده و پس از داوری توســط اساتید ادبیات زبان 
عرب دانشــگاه بیروت منتخب شده و با حضور شخصیت های سیاسی، 

مذهبی و فرهنگی رونمایی شد.
در این مراسم، محمدجالل فیروزنیا، سفیر ایران در لبنان، عباس 
خامه یار، رایزن فرهنگی ایران در لبنان، شــیخ نعیم قاسم، جانشین 
دبیرکل حزب اهلل، شیخ ماهر حمود، دبیرکل اتحادیه جهانی علمای 
مقاومت، سراسقف جورج صلیبا، معن خلیل شهردار منطقه ُغبیری و 

دیگر شخصیت های مذهبی و فرهنگی حضور داشتند.
گفتنی است؛ این کتاب شامل شصت وپنج نامه برگزیده از مجموع 
نامه های واصله شرکت کنندگان در مسابقه »دلنوشته ای به روح اهلل« 
بوده و به دو زبان عربی و فارســی با مشارکت مؤسسه نشر و تنظیم 

آثار امام خمینی)ره( منتشر شده است.
متن بیشــتر نامه ها گویای احساسات لطیف افراد مختلف درباره 
امام)ره( و رهبرشــان است. با توجه به اینکه این نامه ها از کشورهای 
مختلف ارســال شده است، آن را می توان محوری برای تقریب میان 

مذاهب برشمرد.
یکی از زیبا ترین این نامه ها مربوط به خانم زینب عبدالرضا شهروند 
عراقی اســت. وی در این نامه می گوید: »آقای من! روح اهلل! امیدوارم از 
اشتباهم بگذری، وقتی خردسال بودم رژیم صدام در نمایشگاهی از ما 
خواست چهره  مبارک شما را به صورت کاریکاتور بکشیم، من شرمسار 
این کار هستم. در سالروز ارتحال امام خمینی)ره( بود فراخوانی را دیدم 
که موضوع آن نامه ای به امام بود و من با این دلنوشــته امیدوارم روح 

ایشان مرا ببخشد.«
برای دریافــت این کتاب به صورت کاغذی و الکترونیکی می توانید 
به پایگاه های الکترونیکی رایزنی جمهوری اســالمی ایران در لبنان و 

صفحات آن در شبکه های مجازی مراجعه کنید.
سقوط سریع و خشن 

جشنواره کن!
جشنواره فیلم کن که روزگاری نه چندان دور به عنوان محفلی برای 
ارائه سینمای ناب و هنری شناخته می شد، امسال نیز مانند دوره های 
اخیرش، میزبان فیلم های تجاری درجه دو  هالیوودی خواهد بود؛ این بار 

سریع و خشن!
جشــنواره فیلم کن که در دوره های اخیر به سمت سیاست زدگی 
و  هالیوودگرایی سطحی شده اســت، در هفتادوچهارمین دوره اش به 
رونمایی از سری نهم »سریع و خشمگین« خواهد پرداخت. یک فیلم 

اکشن و تجاری که نسبت چندانی با ادعاهای جشنواره کن ندارد.
هرچند که گرایش به نمایش چنین آثاری بیش از یک دهه اســت 
که در جشنواره کن رایج شده است و فیلم های میان مایه  هالیوودی نیز 

در آن به نمایش در می آید. 
مدیران جشــنواره کن برخالف همه قوانین و آیین نامه هایشــان، 
برای فیلم های آمریکایی حق وتو فرهنگی هم قائل می شــوند و حتی 
اکران شده هایشان را هم در بخش مسابقه اصلی خود شرکت می دهند.

به زعم برخی از تحلیلگــران، دلیل اصلی راهیابی فیلم هایی چون 
»سریع و خشمگین9« به جشنواره کن، نقش موثر مراکز و شرکت های 
سرمایه محور در پشــت پرده این گونه جشــنواره ها و تبلیغات تجاری 

سودآور بر فرش قرمز آنهاست. 
در نتیجه جشنواره فیلم کن، امروز بیش از آنکه جشنواره ای هنری 

محسوب شود، یک جشنواره اقتصادی با رنگ و لعاب سیاسی است.
بررسی تخریب و بداخالقی در تبلیغات انتخاباتی 

در »غیرمحرمانه«
برنامه تلویزیونی »غیرمحرمانه« با حضور تعدادی از کارشناســان 
مســائل سیاســی به موضوع چرایی تخریب و بداخالقی در تبلیغات 

انتخاباتی می پردازد.
 »غیرمحرمانه« جمعه ۲١ خردادماه ســاعت ١٨:٣٠ از شــبکه دو 

سیما روی آنتن می رود.
در این قسمت از برنامه »غیرمحرمانه« چرایی تخریب و بداخالقی 
در تبلیغات انتخاباتی، تبلیغــات و ادعا های نامزد های انتخاباتی، دلیل 
پررنگ شــدن ادعا ها در هنگامه تبلیغــات و علت افزایش دامنه هتک 

حرمت ها در انتخابات مورد بررسی قرار می گیرد.
مناظــره »غیرمحرمانه« با هدف بررســی موضوعــات روز جامعه 
و گفت وگو پیرامون مســائل مختلف اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی، 
آموزشی، بهداشتی در تالش است تا دغدغه های روز جامعه را در تعامل 

با مردم به قاب تلویزیون بیاورد.
چهارمین جشنواره ملی »ترنم فتح« 
نیمه دوم سال 1400 برگزار می شود

چهارمین جشــنواره ملی »ترنم فتح« ویــژه یگان های موزیک 
نیرو های مســلح با هدف بازآفرینی حماســه های هشت سال دفاع 
مقدس، تقویت روحیه حماسی وسلحشوری جوانان و آشنایی عموم 
مردم، ارتقای کیفی رشــد و توسعه هنری نیروهای مسلح در حوزه 
آهنگ و موســیقی حماسی در نیمه دوم ســال ١4٠٠ در مازندران 

برگزار می شود.
نرگس معدنی پور؛ معاون فرهنگی و هنری موزه ملی انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس گفت: طبق سنوات قبل چهارمین جشنواره ملی »ترنم 
فتح« با برگزاری مسابقه بین گروه های موزیک ارتش جمهوری اسالمی 
و سپاه پاســداران، وزارت دفاع و نیروهای مســلح ناجا در استان های 

مختلف کشور در قالب هفت منطقه اجرا می شود.
معاون فرهنگی و هنری موزه ملی انقالب اســالمی و دفاع مقدس 
ضمن  اشاره به چشم انداز برگزاری جشنواره در قالب بین المللی اظهار 
داشــت: گروه های موزیک نیروهای مســلح پــس از رقابت در مرحله 
منطقه ای، به مرحله کشــوری راه می یابند و در اختتامیه جشــنواره 

معرفی خواهد داشت.
شعرخوانی شاعران در تلویزیون

برای دهه کرامت
به مناســبت دهه کرامت مجموعه ۵ قسمتی »سرچشمه کرامت« 
با شــعر خوانی جمعی از شاعران از شــبکه های مختلف سیما پخش 

خواهد شد.
این مجموعه با حضور و شعر خوانی احمد علوی، حمیدرضا حامدی، 
سید محمدجواد شرافت، علی مردی پور و سرکار خانم رحیمیان ضبط 
شده و قرار است در ایام دهه کرامت از شبکه های مختلف سیما و فضای 

مجازی پخش شود.
گفتنــی  اســت؛ ایــن مجموعــه محصول حــوزه هنری اســت 
 و تهیه کنندگــی آن را امیرعبــاس محمــدی فشــارکی عهــده دار

بوده است.

حضرت امام خمینی)ره(: دفاع از اسالم و حزب اهلل، اصل 
خدشه ناپذیر سیاست  جمهوری اسالمی است.
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حدیث دلتنگی
وقتــی دلی بــرای دلی تنگ می شــود

انــگار پــای عقربه هــا لنگ می شــود!
ســتاره ها و  پنجره هــا  تکرارینــد 

خورشید بی درخشش و گل، سنگ می شود
بلبــالن پیغــام آشــنا کــه ندارنــد 

هر ســاز و هر ترانه بد آهنگ می شــود
احساس می کنی که زمین بی قواره است!

انگار هر وجب دو سه فرسنگ می شود!
باران بــدون عاطفه خشــکی می آورد

رنگیــن کمان یخ زده بی رنگ می شــود
هر کس به جز عزیز دلت یک غریبه است

وقتــی دلت برای دلی تنگ می شــود!!!
 نغمه مستشارنظامی

فانوس دل شبگردها!
در غروب چندمین ســال طلوع دردها

می رســی از راه،فانوس دل شبگردها! 
بی حضور آبی ات، ای تک سوار سبز پوش! 

کوفــه کوفه بی وفایی دیــدم از نامردها
 با توام موعود چشــمان غــزل بارانی ام 

پاک کن از وســعت آیینه هامان گردها 
مثل یک خورشید پاییز پر از بغض غروب 

نور می پاشی ســر دلمرده ها، دلسردها 
تا طلوع روشــنای چشــم های ابری ات 

چشــم برهم می گذارم بــر عبور دردها
 غالمعباس پخشی

سفر کربالی ما
ای آخریــن توســل ســبز دعــای ما

آیا نمی رســد به حضــورت صدای ما؟
شنبه دوباره شنبه دوباره سه نقطه چین

بی تو چــه زود می گــذرد هفته های ما
در این فراق تا که ببینی چه می کشــیم

بگذار چشــم های خودت را به جای ما
موعــود خانــواده کی از راه می رســی

کی مستجاب می شــود »آقا بیای ما« ؟
کــی می شــود بیایی و از پشــت ابرها

بــرای ما بیاری  خورشــید های تــازه 
نیــاوری بالــی  و  نیایــی  اگــر  آقــا 

از دســت مــی رود ســفر کربــالی ما
علی اکبر لطیفیان

شتاب کن موعود
غزل  تــر از غــزل انتظــار مــن ، برگرد

ابر ســتاره شــب های تار مــن ، برگرد
کرشمه  ای کن و چشمی خمار و در عوضش

تمام هســتی و دار و نــدار من ، برگرد
میان گرد و غبار گمان ، ترک برداشــت

فســیل بــاور ایــل و تبار مــن ، برگرد
کجاست شــطح دو تار نگاه مشرقی  ات ؟

که پینه بســته گلوی سه تار من، برگرد 
بکوب بــر دف و با رقــص تیغ عریانت

بچــرخ دور جنــون مدار مــن ، برگرد
شهید کن عطشم را ، شتاب کن موعود

به ســر رســیده دگر انتظار من ، برگرد
سعید یغمایی

سفر جمکران من
دلگیــرم از زمانــه بیــا مهربــان من

بر لــب رســیده از غم ایّــام جان من
دنیا مرا به بند اســارت کشــیده است

رنــگ قفس شــده همه آســمان من
عمرم به سر شد و نشدم آنچه خواستی

بــاران شــرم می چکد از دیــدگان من
عّشــاق را بــه رنــج و بــال آزموده اند

ای وای اگــر »فراق« بــود امتحان من
دســتی بگیر تا نرود نوکری ز دســت

هجــران تو ببیــن که بریــده امان من
در عالــم خیال شــدم با تو همســفر

تعبیر شد اگر ســحری، داستان من ...
شــبگرد فاطمه، شــب جمعه برای تو

شــب های چارشــنبه هفتــه از آن من
»یک شــب به خاطر ســفر کربالی تو

یک شــب به خاطر سفر جمکران من«
با خــود ببر مرا ســحر جمعــه کربال

تا تــّل زینبیه شــوی روضه خوان من
با یــک نگه بــرای دلم فتــح باب کن

گــردم فدائــی تــو، امــام زمــان من
ــــــــــــــــ

شب های بی قراری
شــب های بی قرارِی چشمم سحر نشد

دلواپســی و غربت و اندوه ســر نشــد
آهم کشــید شــعله، ولی بال و پر نشد

اصــاًل کســی ز حال دلم با خبر نشــد
یوسف رحیمی

عزیز من چه غریبی...
 کجاست منتظر تو؟

           چه انتظار عجیبی!
                        تو بین منتظران هم عزیز من چه غریبی...

عجیب تر که چه آسان ، نبودنت شده عادت ،
                     چه کودکانه سپردیم دل به بازی قسمت

                             چه بی خیال نشستیم....!
                                           نه کوششی نه دعایی

               نه جنبشی نه بکایی
                    نه پرسشی که کجایی؟

                              فقط نشسته و گفتیم...
                                              خدا کند که بیایی

؟؟؟؟

جانم فدای دیده بارانی شما

مراسم احیای بوستان اکو با حضور سفرای 
کشور های عضو و رئیس مؤسسه فرهنگی اکو 
دیروز در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس  آباد 

)بوستان اکو( برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، آیین احیای 
بوســتان اکو با هدف افزایش همکاری های مشترک 
اعضا به منظور هم افزایی بیشــتر، تقویت و مشارکت 
فرهنگی اعضا و ارتقای جایگاه نوروز به میزبانی منطقه 
فرهنگی و گردشــگری عباس آباد اجرا شــد. در این 
مراسم به منظور ارتقای سطح همکاری، تفاهم نامه ای 

میان شــرکت نوسازی عباس آباد و مؤسسه فرهنگی 
اکو با حضور رئیس CPR سازمان اکو، رئیس مؤسسه 
فرهنگی اکو، دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی 
اکو، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و 
دیگر اعضای ســازمان و سفرای کشور های عضو اکو 

به امضا رسید. 
بوســتان اکو با ۲۷ هزار متر مربع مساحت بخش 
شمالی بوستان نوروز در منطقه فرهنگی و گردشگری 
عباس آباد، به عنوان یکی از شــاخصه های فرهنگی 
مشترک بین کشور های عضو این سازمان مطرح است.

آیین احیای بوستان »اكو« در تهران

بیش ۱۰ هزار اســتاد و مدرس دانشگاه 
در نامه ای به ایرانیــان تاکید کردند: ایران 
اســالمی، در برابر دو دســته از نیروهای 
سیاسی و کاندیداها قرار دارد؛ نیروهایی که 
»مدافع« و »هوادار« وضع موجود هستند، 
و نیروهایی که می خواهند با یک گاِم بلند 
و بنیادین وضع را »دگرگون« ســاخته و از 

تنگناهای موجود، »عبور« دهند.
بیش از ١٠ هزار استاد و مدرس دانشگاه طی 
نامه ای به ایرانیان نوشــتند: ملّت بزرگ ایران! در 
انتخابات ریاست جمهورِی پیش رو، ایران اسالمی، 
در برابر دو دسته از نیروهای سیاسی و کاندیداها 
قرار دارد؛ نیروهایی که »مدافع« و »هوادار« وضع 
موجود و »ادامه دهنده« آن هستند، و نیروهایی که 
می خواهند با یک گاِم بلند و بنیادین،  و با شکلی 
مردمی وضع را »دگرگون« ســاخته و ملت  را با 

تشکیل دولتی کارآمد، انقالبی، قوی و عدالت گستر 
از گرفتاری ها و تنگناهای موجود، »عبور« دهند. 

حال انتخاب با خود »مردم« است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: اینک 
که  رهبر فرزانــه انقالب، پرچم »تحّول خواهی« 
را به دســت گرفته اند و آن را  مطالبه می کنند، 
نباید اجازه داد که »خوکردگان به وضع موجود« 
و »محافظــه کاران سیاســی« و تکنوکرات های 
بی اعتنا به ظرفیت های بزرگ ایران مانع از وقوع 
تحّول شــوند و دوباره و چندبــاره، جامعه را در 
مســیرها و معبرهای »تکراری« و »بی حاصل«، 
ســرگردان کــرده و در پنــاه و پوشــش برخی 
دوگانه سازی های جعلی و غیرواقعی  موجب »درجا 
زدن« و »عقب گرد« و در نتیجه، »فرسایِش اعصاب 

عمومی« شوند.
در این نامه تصریح شــده است: می دانیم که 

از نقض عهدها و پیمان شکنی های دولت کنونی 
و همسویان سیاسی شان در طول ٨ سال گذشته 
دل شکسته و رنجور هستید اما چرخ زمان متوقف 
نخواهد ماند و ما بر ســر یک  دوراهی تاریخ ساز 
قرارگرفته ایــم؛ این کــه به جلو »برویــم« یا در 
همین جا »بمانیم«، وابسته به »رأی مردم« است.

در نامه اساتید دانشگاه تاکید شده است: ملّت 
بزرگ ایران! تمام کســانی که دستشان به خون 
ایرانیان آغشته است، همه آنانی که مولد، پناهگاه 
و  پرورش دهنده خشــونت، تــرور و پدیده هایی 
مانند داعش و  سازمان آدمکش منافقین بوده اند 
و همه رســانه های لندنی، ســعودی، آمریکایی 
و صهیونیســتی بر آن هســتند ناراحتی بخشی 
از شما ملّت شــریف از بی عملی و بدعملی های 
کارگزاران سست عنصر را به حساب مخالفت ملی 
با حاکمیت اسالم و انقالب اسالمی، آرمان  های امام 

خمینی)ره(، شهیدان عالی مقام به خصوص سپهبد 
اسالم و ایران؛ شهید حاج قاسم سلیمانی جلوه داده 
تا انتخاباتی کم رونق شــکل یافته و آن را سرمایه 
به  اصطالح اجتماعی خود برای آغاز خط تفرقه، 
جدایی، درگیری، خشونت ها و ترورها تلقی نمایند.
در پایان این نامه آمده اســت: از این رو اینک 
زمان قیام شما همه اقوام، فِرق، گویش  ها و تمامی 
شهر ها و روستا ها علیه این نیاّت و زمزمه های پلید 
و وقت برخاستن علیه خط درجا زدن و عقبگرد 
سرزمین مقدس ایران اســت گو این که در پرتو 
خودآگاهی تاریخی شــما ملّت، ان شاءاهلل ایران 
اسالمی، حامل »مشــارکت حداکثری« و واجد 
عقالنیتی رهنمون شــونده به  »انتخاب اصلح« 
خواهد بود و یوم اهلل به یادماندنی در آســتانه قرن 
نو برای این سرزمین مقدس در جریده عالم ثبت 

خواهد شد.

نامه بیش از ۱۰ هزار استاد دانشگاه به ایرانیان

ملت ایران در برابر دو دسته از کاندیداها قرار دارد
مدافعان وضع موجود و تحول خواهان وضع موجود

رئیس مجلس می گوید باید بدانیم هر کس در 
راه خدمت به خدا و خلق خدا خالصانه کار کند 
وعده الهی پیروزی و موفقیت و نصرت است و 
این ما هستیم که باید در این مسیر پیش برویم 
و تالش کنیم و ریا نکنیم و در مسیر کسب حرام 

و خالف گام برنداریم.
شــورای  قالیباف رئیس مجلــس  محمدباقــر 
اسالمی دیروز که در یادواره چهارمین سالگرد شهادت 
شهید مدافع امنیت مجلس شورای اسالمی، شهید 
تیموری و شــهدای مدافع حرم یگان حفاظت سپاه 
انصار سخن می گفت، اظهار داشت: امنیت موضوعی 
است که تا از دستمان نرود قدر آن را نمی دانیم و دّر 
گرانبهایی اســت کــه ارزش و قدر آن را تا وقتی که 

کنارمان است نمی دانیم.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با داعش و گروه های 
خوارج مسلکی که پول و سرمایه هنگفت در منطقه 
و کشورهای اسالمی صرف آنها شد در شرایط فعلی 
به شدت اهمیت پیدا می  کند اظهار کرد: با یک بررسی 
ستادی درمی یابیم جایگاه شهدای مدافع حرمی که در 
مقابــل جریان پیچیده داعش در این مقطع زمان با 

دست خالی ایستادند چقدر مهم و تأثیرگذار است.
رئیس قوه مقننه با انتقاد از بی مهری ها نســبت 
به شــهید ســلیمانی گفت: ویژگی شهید سلیمانی 

این بود که او جز بــه باورها و اعتقاداتش به چیزی 
توجه نمی کرد و فقط ولــی اش را می دید و خدمت 
به مردمــش را. در حقیقت برای او رضای خالق جز 
در رضــای خلق و ولی نبود و همیــن مردم باوری 
و خداباوری بــرای او افتخار آفرید چرا که شــهید 
سلیمانی به صورت سیستمی  حامی  دیگری در میدان 

مبارزه نداشت.
وی با  اشــاره به اینکه بعد از دفاع مقدس عده ای 
تصور می کردند که دیگر رزمنده ای پیدا نمی شود و 
آن باورها تکرار نخواهد شــد، گفت: ما دیدیم که با 
همان حداقل ها و با همان ارزش ها با آمریکای تا بن 
دندان مسلح و رژیم صهیونیستی آدم کش و خبیث و 
با داعش با آن خوی وحشی گری و استکباری مبارزه 
شده و با تکیه بر مردم و باورهای خدایی در این مبارزه 
چه موفقیت های مهمی  حاصل شــد و این نشان داد 
اگر جبهه حق بر باورهای خودش ایستادگی کند چه 

موفقیت هایی را به دست می آورد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: این 
موفقیت ها که پس  از این سختی ها حاصل شد و در 
اوج مظلومیت بود را کسی دیگر نتوانست منکر شود 
و این مجاهدت ها و مقاومت ها است که ما باید پاس 
بداریم و ذکر کنیم و وقتی حرف از یاد شهید می شود 
و ما آن را گرامی  می داریم باید در روزمره زندگی مان 

نیز یادآوری کنیم.
وی با تأکید بر اینکه در مجلس و در همه شئون 
زندگــی باید آن مجاهدت ها را یادآوری کنیم اظهار 
کرد: نکند غرق مســائل دنیا شــویم. بلکه باید باور 
کنیم که برای زندگی کردن نیازمند این نیستیم که 
دست مان را پیش هر کس و ناکسی دراز کنیم و فقط 
کافی است به خدا تکیه کنیم و خدمتگزار مردم باشیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به نقل 
از خاطره ای از سردار شهید سلیمانی پرداخت و اظهار 
داشت: شهید سلیمانی در اواخر عمر خود فشارهای 
زیادی را متحمل می شد و خاطرم هست روزی نقل 
می کرد که قدری فشــارها روی من زیاد اســت که 
حاضرم به هر نحوی حتی با یک تصادف از دنیا بروم.
قالیبــاف با بیان اینکه روزی با ایشــان در بلوار 
کشــاورز قدم می زدم و شــعار نه غزه و نه لبنان را 
می شنیدیم اظهارکرد: اما بعدها دیدم در روز تشییع 
جنازه ایشــان چه عزتی خــدا برایش حاصل کرد و 
این نتیجه کار کســی بود که برای خدا فشــارها را 

تحمل کرد.
قالیباف ادامه داد: عزت شــهید سلیمانی به حد 
غایت بود و شما دیدید در شهادتش هر آنچه که یک 
انسان می خواست حاصل شد. در سحرگاه شب  جمعه 
به دست شقی ترین انسان ها در غربت پیکرش پاره پاره 

شــد و دستش از بدن جدا و شهید شد و از پیکرش 
چیزی باقی نماند و شــبانه هم دفن شد و هیچ کس 
هم فکرش را نمی کرد که مثل مادرش زهرا دفن شود، 
این یعنی خداباوری و اگر ما این خداباوری، مقاومت 
و تحمل را در خودمان متجلی کنیم، پاسدار هستیم 

در غیر این صورت، نیستیم.
وی با تأکید بر اینکه سپاه هرگز یک شغل نبوده 
و نیســت، گفت: امان از روزی کــه ما در برابر زخم 
زبان ها کم بیاوریم و وادادگی پیدا کنیم. باید بدانیم 
هــر کس در راه خدمت به خدا و خلق خدا خالصانه 
کار کند وعده الهی پیروزی و موفقیت و نصرت است 
و این ما هســتیم که باید در این مسیر پیش برویم 
و تالش کنیم و ریا نکنیم و در مســیر کسب حرام و 
خــالف گام برنداریم و حرکت جهادی را نصب العین 
خود قرار دهیم و در این صورت اســت که به آرامش 
خواهیم رسید، که این فرهنگ، فرهنگ شهدا است 

و اساس انقالب اسالمی بر این استوار است.
قالیباف ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهید 
تیمــوری و شــهدای مدافع امنیــت و حرم گفت: 
این خانــواده دو فرزند دلبند خود را تقدیم انقالب و 
اسالم کردند و توفیقی است که در این جمع حاضریم 
و مجلس، مجلس ذکر نام شــهید است و باید به آن 

اهمیت داد.

ناگفته های قالیباف از فشارها بر حاج قاسم
و اعتماد او به وعده الهی

رئیس جمهور روز گذشته درحالی بار دیگر 
حل مشکالت کشور را به توافق خسارت بار 
برجام گره زده که وزیر خارجه آمریکا اعالم 
کرده است حتی در صورت بازگشت ایران به 
تعهدات خود در برجام، صدها تحریم دیگر 

علیه تهران باقی خواهند ماند.
حجت االسالم حســن روحانی، رئیس جمهور 
امروز )چهارشنبه( در جلسه هیئت دولت با  اشاره به 
موضوع توافق هسته ای در جریان مناظرات انتخاباتی  
اشــاره کرد و گفت: »برجام بود که سال 9۵ و 9۶ 
کشور را در مسیر توسعه و تحول قرار داد و امروز هم 
راه حل مشکالت کشور، بازگشت به برجام است. راه 
دیگری نداریم، اگر راه حل دیگری می دانید بگویید 
و بگویید نمی خواهیم به برجام برگردیم. امروز همه 
می گویند باید موضوع تحریم حل شود و باید از این 

شرایط خارج شد.«
به رغم شکســت فاحش دولــت تدبیر در رفع 
تحریم ها کــه دال مرکزی گفتمــان روحانی در 
انتخابــات ســال 9۲ و آغاز مذاکــرات برجام بود 
و روحانــی را در جایگاه نازلی بــرای طرح دوباره 
ادعاهایی نظیر خاتمه تحریم های آمریکا از مسیر 
دیپلماســی و میز مذاکره قرار داده، اما متأسفانه 
رئیس جمهور در روزهــای پایانی عمر دولت خود 
هم همچنان بر ادامه مسیر اشتباه ٨ سال گذشته 
و گره زدن حل مشکالت کشور به برجام اصرار دارد. 
تأســف آورتر اینکــه چنین ادعایــی در حالی 
از ســوی رئیس جمهور مطرح می شــود که اخیرا 
»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا طی سخنانی 
اعالم کرده است حتی در صورت بازگشت ایران به 
تعهدات خــود در برجام، صدها تحریم دیگر علیه 

تهران باقی خواهند ماند.
بر اساس گزارش رویترز، بلینکن که این سخنان 
را در جلسه مشترک خود با نمایندگان مجلس سنا 
مطرح می کرد، گفــت: من پیش بینی می کنم که 
حتی در صورت بازگشــت به پایبندی )تهران( به 
برجام، صدها تحریم دیگر از جمله تحریم های اعمال 
شده از سوی دولت  ترامپ به قوت خود باقی خواهند 
ماند. اگر آنها )تحریم ها( با برجام ناسازگار نباشند، 
باقی خواهند ماند؛ مگر اینکه رفتار ایران تغییر کند.
آقای روحانی! آنچه را که خود کاشته اید 

درو می کنید 
روحانی در بخش ابتدایی سخنان خود با  اشاره 

بــه اینکه ایام مهم انتخابــات برای مردم در پیش 
اســت، گفت: انتخابات همیشــه به طور طبیعی و 
برخی از مواقع غیرطبیعی، حواشــی و مسائلی را 

به همراه دارد.
وی افزود: اساس انقالب ما و همه زحماتی که 
از سال 4١ تا به امروز کشیده شده است، برای این 
بود که مردم ما شاهد یک نظام اسالمی باشند که 
یک بخش مهم آن اخالق است. یعنی نظام اسالمی 
درست شد، برای اینکه اخالق اسالمی حاکم شود.
روحانــی گفت: اخالق آن قدر مهم اســت که 
پیامبر فرمودند صرفاً بعثت من برای این بوده است 
کــه مکارم اخالقی را کامل کنم، فضائل اخالقی را 
برای مردم تشریح، تبیین، اجرایی و عملیاتی کنم.
وی با بیان اینکه این بخش متأســفانه در این 
روزها صدمه جدی دیده اســت، تأکید کرد: آغاز 
اخالق، همان راستگویی است. اخالق وفای به عهد 
است. اخالق، آغازش این است که ما حقیقت ها را 
تحریف نکنیم. حاال یک چیز عجیب تر، این است 

که واقعیت ها را تحریف کنیم.
رئیس جمهــور تصریح کرد: واقعیت آن چیزی 
است که اجرا و عمل شده است. اگر خدای نکرده 
آنها به عکس و ناصحیح گفته شــود، اذهان مردم 
را به گونه ای مشــوش می کند که مردم نسبت به 
اصل نظام دچار  تردید شوند از این رو اخالق زیر پا 

گذاشته شده است.
روحانی تأکید کرد: انتخابات بسیار مهم است 

اما از انتخابات مهم تر، اخالق است، چون آن هدف 
غایی و نهایی اسالم و انقالب اسالمی است.

رئیس جمهور در حالی مدعی اخالق انتخاباتی 
شــده که در جریان دو انتخابات 9۲ و 9۶ شــاهد 
کلکســیونی از بی اخالقی ها، تهمت ها و تخریب ها 
علیه رقبا و اســتفاده از شــیوه های نوین عملیات 
روانی در دستاوردسازی، رقیب هراسی و مظلوم نمایی 

بودیم. 
رئیس جمهــور امــروز و کاندیــدای انتخابات 
ریاست جمهوری سال 9۲ هیچ اقدامی از دولت قبل 
نبود که وی آن را مورد انتقاد و تخریب قرار ندهد و 
روحانی شدیدترین تخریب ها و سیاه نمایی ها را علیه 
دولت های نهم و دهم انجام داد. روحانی همچنین در 
تبلیغات انتخاباتی خود در سال 9۶ در کنار حمله 
به دستاوردهای ٣٨ ساله انقالب، متهم کردن نظام 
اســالمی به ٣٨ سال اعدام و زندان و اتهام زدن به 
حافظان امنیت و اقتدار کشــور رقبا را به برخورد 
خشــن با مردم، سرکوب شدید آزادی قلم و بیان، 
شکنجه منتقدان و ایجاد فضای پلیسی و امنیتی 

طی سال های گذشته در کشور متهم کرد.
دوران سیاه یا دوران طالیی اقتصاد ایران؟! 

وی افزود: آمار و ارقام 4 ســال اول دولت، یک 
دوران طالیی اقتصادی در ۵٠ سال گذشته را نشان 
می دهــد. در طول این چهار ســال تورم ما به طور 
متوسط حدود ١١ درصد بوده است. دو سال تورم 

تک رقمی بوده است.

رئیس جمهور گفت: حداقل ۲ سال یا بیش از ۲ 
سال تورم تک رقمی شد. رشد اقتصادی ما به طور 
متوســط در 4 سال 4/۷ بوده اســت. یعنی رشد 

اقتصادی ما نزدیک ۵ درصد بوده است.
روحانــی اظهار داشــت: با این تورم و رشــد 
اقتصادی، ما از نیمه دوم 9٣ تا پایان 9۶ هر ســه 
ماه نسبت به سه ماهه قبل خود، حدود ۷٠٠ هزار 

شغل خالص داشتیم.
وی گفت: ۵٠ ســال قبل اقتصاد ایران را ورق 
بزنید. چهارســال طالیی داشتیم که در این چهار 
ســال، تورم، رشــد اقتصادی،  اشــتغال، صادرات 
غیرنفتی ما )حتی تراز صادرات غیرنفتی ما با واردات 
ما در یکی دوسال، مثبت شد( در ۶٠ سال قبل آن 

بی سابقه بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه چرا این واقعیت ها 
را نمی گوییم؟، اظهار داشــت: این چهار سالی بود 
که دولت در شــرایط نسبتاًً مناسب بود. یعنی 9۲ 
تــا 94! ما فقط 94 و 9۵ بی تحریم بودیم و همان 
مدت بی تحریم نیز رشد اقتصادی ما باالترین رشد 

اقتصادی در دنیا شد.
اظهارات روحانی درباره اوضاع خوب اقتصادی 
کشــور در 4 ســال اول در حالی است که مهرماه 
94 چهــار وزیر کابینه دولــت در نامه ای بلندباال 
شخص رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات 
و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند 
اگر تصمیم ضرب االجل اقتصادی گرفته نشود، رکود 

تبدیل به بحران خواهد شد.
از سوی دیگر روحانی درحالی مدعی است که 
دوران مدیریت او بر کشــور دوران طالیی اقتصاد 
ایران در ۵٠ ســال گذشته است ماحصل ریاست 
٨ ســال او بر مدیریت اجرایی کشــور چیزی جز 
مشکالت اقتصادی و تورم های کمرشکن و افزایش 
نارضایتی ها، بروز و ظهور مشکالت و گره های کوری 
مانند »حقوق های نجومی«، »ارز 4۲٠٠ تومانی«، 
»اختالس صندوق ذخیره ارزی فرهنگیان و بانک 
سرمایه«، »برخورد گازانبری با منتقدان«، »فساد 
در خودروسازی«، »عدم شفافیت«، »کاهش ارزش 
پول ملی«، »افزایش شاخص فالکت«، »بدهی های 
هنگفت دولتی«، »افزایش چندصد درصدی حجم 
نقدینگی«، »واردات بی رویه و رکود در صادرات« 
و »تعطیلی کارخانجات و کارگاه های تولیدی« و... 

نبوده است.


