
اخبار كشور

فیلمساز حامی دولت روحانی:
این دولت به فرهنگ عالقه ای ندارد!

یکــی دیگر از حامیان دولت روحانی معتقد اســت که عالقه دولت فعلی 
نسبت به دولت های قبلی به فرهنگ، کمتر است. 

محمد مهدی عسگرپور کارگردان و تهیه کننده سینما و مدیر عامل سابق 
خانه سینما ، در گفت وگویی با سایت سینما سینما از عملکرد دولت در حوزه 
فرهنــگ انتقاد کرد و گفت: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم با دولتی مواجهیم 
که فرهنگ اولویت اصلی اش نیســت. اینکه در ایام انتخابات جزو اولویت های 

اصلی دولت می شود موضوعی است که به آن عادت کرده ایم.
وی تصریح کرد: بی عالقه بودن دولت فعلی به فرهنگ، بیشتر از دولت های 

قبلی است. 
کارگردان »قدمگاه« اظهار داشــت: ســینمای ایران دچار روزمرگی شده 
اســت و به مسائل زیرساختی چندان توجه نمی شود و مدلی از رهاشدگی در 

سینما را می توانیم ببینیم.
»فیلشاه« در فرانسه شگفتی ساز شد

انیمیشــن سینمایی »فیلشاه« شــگفتی مخاطبان این فیلم در بازار کن 
فرانسه را برانگیخت.

جعفــری، تهیه کننده این اثر درباره اکران فیلشــاه در بازار فیلم کن به 
تسنیم گفت: بعد از اینکه فیلم ســینمایی »فیلشاه« در ایران، لبنان، کویت، 
عراق، امارات و چند کشور دیگر به نمایش درآمد در ادامه  فرآیندهای توسعه 
بازار بین المللی، در بازارهای مختلفی حضور یافتیم که  آخرین این برنامه ها، 
نمایش ویژه »فیلشــاه« در حاشــیه بازار بین المللی فیلم کــن 2019 برای 

پخش کنندگان و کمپانی ها و سازندگان فیلم های سینمایی بوده است.
فیلم »فیلشــاه« در این بازار برای مخاطبین با دوبله انگلیسی به نمایش 
درآمد. بعد از نمایش نیز از طریق راه های ارتباطی معرفی شده، طبیعتا منتظر 
بازتاب بودیم که خوشــبختانه درخواســت ها برای اکران و نمایش فیلشاه در 
برخی کشورها از سوی چند شرکت پخش مطرح شده است که در حال حاضر 
مشغول بررسی آن ها هستیم تا بتوانیم بهترین شرایط را برای نمایش و اکران 

فیلم در سایر کشورها فراهم کنیم.
این تهیه کننده انیمیشن در ادامه درباره نحوه بازخورد مخاطبان نسبت به 
این انیمیشن ایرانی گفت: مهم ترین بازخورد این بود که از دیدن چنین کاری 
با چنین کیفیتی از ایران لذت برده و تعجب کرده بودند و حتی برایشان غیر 
قابــل باور بود خصوصا با این ابعاد زمانی و هزینه های زیاد. خوب این موضوع 
زمینه های همکاری متعددی را برای ما فراهم آورد که در موقعیت های مختلف 
هم در تولید مشترک و هم در توزیع و پخش وارد شدیم که توضیحات آن را 

بعد از انعقاد قراردادها اعالم می کنیم.
فیلم راننده قانونمدار اسنپ

 ساخته می شود
فیلمی درباره راننده قانونمدار اسنپ تولید می شود.

مطلق تهــران، تهیه کننده این اثر از نگارش فیلمنامه »عابد تهران« خبر 
داد.

این تهیه کننده سینمای مستند با اشاره به اهمیت امر به معروف و  نهی 
از منکر در جامعه گفت: ماندگار کردن رفتارهایی از جنس آنچه ســعید عابد 

انجام داد وظیفه اهالی سینما و  رسانه است.
وی افزود: اقدام آقای راننده یادآوری جمعی پیرامون یک واجب فراموش 

شده بود. 
ایــن تهیه کننده با بیان اینکه رایزنی های اولیه ســاخت این اثر با برخی 
نهادهــای حوزه امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته گفت: قصد داریم 
این پروژه را با کارگردانی شاخص انجام دهیم تا اثری ماندگار در عرصه امر به 

معروف و نهی از منکر ساخته شود.
مدیران جدید در روایت فتح

رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، مدیر گروه مستند روایت فتح و سرپرست 
روابط عمومی این بنیاد را منصوب کرد.

در مراســمی که دیــروز در محل بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شــد 
روح اهلل رفیعی طی حکمی از ســوی ســید محمدیاشــار نادری رئیس بنیاد 

فرهنگی روایت فتح جایگزین اصغر بختیاری درگروه مستند روایت فتح شد.
وی همچنین محمدمحمدی را به عنوان سرپرســت روابط عمومی بنیاد 

فرهنگی روایت فتح جایگزین امین صافی زاده کرد.
اعتراض کاربران فضای مجازی 

به رفتار دوگانه رامبد جوان
اقدام چند باره ســلبریتی ها برای به دنیا آوردن فرزندان خود در کشوری 

دیگر، با واکنش شدید کاربران فضای مجازی همراه شد.
در خبرها آمده که یک زوج بازیگر بناست تا فرزند خود را در کانادا به دنیا 
آورده و برای وی نیز اقامت در کانادا بگیرند. این اولین بار نیست که بازیگران 
سینما یک کشــور غربی را برای متولد شدن فرزندشان انتخاب می کنند، اما 
آنچه اعتــراض ها به »رامبد جوان« را برای ایــن انتخاب برانگیخته، تعارض 
شــعارهای وطن دوســتانه وی در برنامه »خندوانه« با تصمیم برای زایمان 

همسرش در کانادا است. 
یک کاربر فضای مجازی در این باره نوشــته اســت: »باید از رامبد جوان 
پرســید دم خروس را باور کنم یا قســم حضرت عباس! آن همه فریاد ها که 
»مردم ایران ما شما رو خیلی دوست داریم«، »ایران خیلی خوبه« را باور کنیم 
یا این همه تالش بــرای به دنیا آوردن دخترتان، صد ها کیلومتر دور از خاک 

ایران و درکشوری که بار ها دشمنی اش را با ایران ثابت کرده؟!«
کاربر دیگری نیز با تقلید از لحن رامبد جوان در خندوانه نوشــته: »مردم 

ایران، ما خییییییلی شما رو دوست داریم! ولی مردم کانادا رو بیشتر!«
یک نفر دیگر هم این طور نظر داده اســت: »واســه هنرمندان ما بهترین 
جا ایران هست که میتونن بابت تظاهر به وطن دوستی پول بگیرن ولی حتی 

حاضر نیستن بچه شون رو ایران به دنیا بیارن.«
فرد دیگری نیز نوشته: »جالبه همون آقایی که هرشب با صد نفر داد میزد 
مردم عزیز ایران ما شــما رو خیلی دوســت داریم، حاضر نشده بچش همون 

پاسپورتی رو داشته باشه که مردم عزیزش دارن.«

آزادی نزار زاكا 
با وساطت سیدحسن نصراهلل

یک منبع آگاه آزادی نزار زاکا، جاسوس آمریکایی- لبنانی را 
صرفا بنابر میانجیگری و احترام و منزلت سیدحسن نصراهلل برای 

نظام جمهوری اسالمی ایران دانست.
یک منبع آگاه دیروز در گفت وگو با فارس، خبر تحویل نزار زاکا، جاسوس 

آمریکایی- لبنانی به حزب اهلل لبنان تا چند ساعت آینده را تایید کرد.
به گزارش فارس، وی اظهار داشــت: تحویل این جاسوس آمریکایی- 
لبنانی صرفا بنابر درخواســت و میانجیگری سیدحســن نصراهلل دبیرکل 
حزب اهلل برای دولت لبنان انجام پذیرفته اســت و در این راســتا هیچ گونه 
مذاکره ای در هیچ سطحی با فرد و دولتی انجام نشده و صرفا بنابر احترام 
و منزلت سیدحســن نصراهلل برای نظام جمهوری اســالمی ایران این امر 

صورت پذیرفته است. 
البته الزم به ذکر است که تا لحظه تنظیم این گزارش از تحویل قطعی 

و نهایی وی خبری منتشر نشد.
میشــل عون رئیس جمهور لبنــان در اظهاراتی درخصــوص پرونده 
محکومیت نزار زکا که در ایران به  اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی 
بازداشــت شده، تأکید کرد: من از زمان بازداشــت نزار در تهران نامه ها و 
مطالباتی را دریافت کرده ام، من با خانواده وی نیز دیدار کرده ام و مذاکراتی 
را که برای تبادل نظر صورت گرفته و موفقیت آمیز نبوده نیز دنبال کرده ام.

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری النشره لبنان، وی ادامه داد: من 
تصور می کنم که این قضیه نباید طوالنی شود، لذا در این زمینه وارد عمل 
شدم، نزار قبل از اینکه آمریکایی باشد، لبنانی است و نباید او را تنها گذاشت.
میشــل عون گفت که در این زمینه با حســن روحانی رئیس جمهور 
ایران وارد صحبت شده و وی نیز تعامل مثبتی در این زمینه داشته است.

رئیس جمهور لبنان افزود: عباس ابراهیم مدیرکل امنیت عمومی کشور 
را مأمــور کردم تا اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهد. اما این موضوع 
به زمان نیاز دارد، لذا هر چیزی که در این زمینه گفته و نوشــته می شود، 

فارغ از واقعیت ها است و به آنها اهمیت ندهید.
الزم به ذکر است، نزار زاکا جاسوس آمریکاییـ  لبنانی در سال 2015 

توسط سازمان اطالعات سپاه دستگیر شده بود.

اخبار ادبی و هنری

شهید مدافع حرم، محمدهادی ذوالفقاری)ره( )وصیت نامه(: 
دراین جهاد شرکت کنید، مطمئن هستم که ظالمین کم هستند 
و فقط با یک هجوم با اســم حضرت زهرا)س( می شود کار این 

مفسدها را تمام کرد.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

شاخص های دنیاپرستی افراد دوچهره
امام علی)ع( در پاسخ به کسی که تقاضای موعظه کرد: 

»از کســانی مباش که بدون عمــل صالح به آخرت امیدوار 

اســت، و توبه را با آرزوهای دراز بــه تأخیر می اندازد، در 

دنیا چونان زاهدان ســخن می گوید، امــا در رفتار همانند 

دنیاپرســتان است، اگر نعمت ها به او برسد سیر نمی شود 

و در محرومیت قناعت ندارد، از آنچه به او رسید شکرگزار 

نیست، و از آنچه مانده زیاده طلب است«
نهج البالغه- حکمت 150

صفحه 3
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حناچی در حاشیه بازدید جهانگیری 
از کارخانه واگن سازی تهران خبر داد

افزوده شدن هرماه یک قطار 
به شبکه ریلی پایتخت

شهردار تهران با اشاره به اینکه قصد داریم هر ماه یک قطار به 
شــبکه ریلی پایتخت اضافه کنیم،  گفت: حمایت  دولت از متروی 

تهران نباید قطع شود.
به گزارش فارس، پیروز حناچی در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهور 
به همراه استاندار تهران، رئیس شورای شهر و وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
کارخانه واگن سازی تهران با اشاره به اینکه این کارخانه ٧0 درصد واگن های 
متروی تهران را تأمین می کند، اظهارداشت: ٣۶ تا ۴0 درصد از این تعداد 
واگن تولید داخل و مابقی وارداتی است که تالش می شود میزان تولیدات 

داخلی افزایش یابد. 
حناچی با بیان اینکه برنامه  ما این است که هر ماه یک قطار به ناوگان 
حمل ونقل عمومی اضافه کنیم، گفت: نقطه بحرانی ما تعداد قطارها است و 
درحال حاضر دو میلیون سفر روزانه با مترو انجام می شود که برای افزایش 
راندمان و رسیدن به ٧ میلیون سفر روزانه با مترو باید سرفاصله قطارها را 

کم و تعداد واگن ها را بیشتر کنیم.
شهردار تهران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با حمایت هایی که صورت 
می گیرد کارخانه واگن سازی تهران بتواند به حداکثر بهره وری برسد، عنوان 
کرد: در حال حاضر این کارخانه قطار موردنیاز برخی از کالنشهرهای دیگر را 
نیز تامین می کند و بدون شک یکی از مصادیق رونق تولید شمرده می شود.

وی با بیان اینکه روز دوشــنبه به مناسبت ترخیص ٧0 واگنی که در 
گمرک مانده بود، ٣ قطار آماده به ناوگان شبکه شهری پایتخت الحاق شد، 
افزود: وجود کارخانه واگن سازی تهران یکی از مزیت های متروی تهران است.
حناچی با اشــاره به اینکه یکــی از اهداف بازدید معــاون اول محترم 
رئیس جمهور از کارخانه این است که این مجموعه را به ظرفیت حداکثری اش 
برسانیم ،تصریح کرد: حمایت های دولت از پروژه مترو تهران نباید قطع شود.
الزم به ذکر است ،چند روز پیش ،مدیرعامل شرکت واگن سازی تهران 
نســبت به احتمال تعطیلی این کارخانــه در صورت عدم حمایت دولت و 

شهرداری هشدار داده بود.

سود هزار میلیاردی مددجویان كمیته امداد 
در حوزه صنایع دستی

معاون  اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به اجرای 
هفت هزار طرح  اشتغال برای مددجویان امداد در سال ۹۷ خبر داد.
به گزارش کمیته امداد، حجت اله عبدالملکی با تاکید بر نقش کلیدی 
صنایع دستی در تحقق تولید ملی و اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: کمیته 
امداد توانسته از ســال 1٣90 تا 1٣9٧ حدود 1٣٧ هزار طرح  اشتغال در 

بخش های مختلف صنایع دستی ایجاد کند.
عبدالملکی افزود: سال گذشته از مجموع طرح های  اشتغال مددجویان 
امداد، 5500 میلیارد تومان سود عاید خانواده های تحت حمایت شده است 
که از این میزان یک پنجم یعنی معادل هزار میلیارد تومان ســود نتیجه 

طرح های اجرا شده در حوزه صنایع دستی بوده است.
وی با بیان اینکه طرح های صنایع دستی مددجویان امداد در 1۸ حوزه 
مختلف انجام شده است، ادامه داد: تولید فرش و گلیم، دستباف های زینتی و 
زیورآالت به ترتیب بیشترین تعداد طرح ها و حجم تولیدات مددجویان را به 
خود اختصاص داده است. معاون  اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با تبیین 
طرح راهبری شغلی در راستای توسعه  اشتغال مددجویان امداد، گفت: این 
برنامه از سال گذشته به صورت پایلوت با اجرای 150 طرح  اشتغال در کشور 
با موفقیت آغاز شده و برای سال 9۸ راه اندازی ٧0 هزار طرح  اشتغال برای 
مددجویان امداد از طریق ورود راهبران شــغلی پیش بینی شده که حدود 

15 هزار طرح مربوط به صنایع دستی است.

واکنش وزارت بهداشت به یک تخلف
ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان 

برای تهیه دارو و تجهیزات ممنوع است
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت درباره 
تخلف برخی بیمارســتان ها مبنی بر ارجاع بیمار به خارج از 
بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و دریافت وجه 

خارج از صورت حساب بیمارستانی، توضیح داد.
علیرضا عســگری در واکنش به برخــی گزارش ها مبنی بر تخلف 
برخی بیمارســتان ها و ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه 
دارو و تجهیزات پزشــکی، به ایسنا گفت: طبق بسته های ابالغی طرح 
تحول نظام سالمت،   کاهش پرداختی از جیب مردم در حوزه سالمت و 
عدم ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان جزو برنامه های اصلی وزارت 

بهداشت بوده است.
عســگری اظهار داشت: اخیرا مواردی از تخلف بیمارستان ها درباره 
ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی 
و یا ارائه ملزومات پزشــکی به صورت نقدی و خارج از صورت حســاب 
بیمارستان گزارش شده است، این در حالیست که هرگونه ارجاع بیمار 
به خارج از بیمارستان، در کلیه بیمارستان ها، اعم از دولتی و غیردولتی، 

ممنوع بوده و مغایر با مصوبات و ابالغیه های وزارت بهداشت است.
وی تاکیــد کرد: بــه کلیه معاونت های درمان دانشــگاه های علوم 
پزشــکی اعالم شد که در صورت بروز این تخلف با حساسیت برخورد 
کنند. همچنین اگر بیمارستانی به هر دلیلی در تهیه لوازم و تجهیزات 
 مصرفی مورد نیازش دچار مشکل است، فورا برای رفع مشکالتشان اقدام 

شود.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آلمانبایدعذرخواهیمیکرد
فضولیکرد

پیام حمایت مردمی از راننده وظیفه شناس؛
مقابله با هنجارشکنی متوقف نشود

سرویس اجتماعی-
در روزهای اخیر یک بار دیگر بحث زیر پا گذاشتن 
قوانیــن و ارزش های جامعه و مقابلــه غیرتمندانه و 
ایســتادگی مردم دیندار در برابر آن به واســطه یک 
اتفاق، تبدیل بــه یکی از خبرهای مهــم و پر دامنه 

کشورمان شد.
ماجرا از آنجا آغاز شــد که خانم جوانی که مســافر یک 
شرکت تاکسی اینترنتی)اسنپ( بود بعد از حضور بدون حجاب 
درون خودروی راننده تاکسی این شرکت با تذکر و درخواست 
راننده برای رعایت حجاب و سرکردن روسری مواجه می شود، 
امــا این خانم با اصرار بر کار ناهنجار خود از راننده می خواهد 
در این موضوع دخالت نکند. پس از آن راننده با توقف خودرو 
اعالم می کند با این شــرایط امکان ادامه سفر میسر نیست و 

مسافر هنجارشکن نیز از خودرو پیاده می شود.
اما در ادامه این دختر جوان با انتشار عکس و مشخصات 
راننده مذکور در فضای مجازی)توئیتر( و ادعای اینکه راننده 
وی را در اتوبان پیاده کرده است با ژستی حق به جانب مدعی 
تماس و دلجویی شــرکت مذکور و وعده برخورد با راننده از 

سوی آنها می شود.
پــس از اقدام ایــن دختر جوان واکنش هــای مختلف و 
متعددی در فضای مجازی و همچنین سطح جامعه رقم خورد 
که غالب آنها انتشــار مشخصات خصوصی راننده و همچنین 
دلجویی شــرکت مربوطه از مسافر هنجارشکن را مورد انتقاد 
قرار دادند. بســیاری از مردم نیز در واکنــش به این قضایا و 
ادعای مطرح شــده درباره دلجویــی از فرد خاطی و احتمال 
توبیخ راننده، با تهدید به حذف این برنامه کاربردی و تحریم 
آن، خواستار رعایت شأن و حقوق راننده قانون مدار و تقدیر از 

وی از سوی شرکت مذکور شدند.
موج ایجاد شده توسط مردم و کاربران فضای مجازی به 
حدی بود که در نهایت شــرکت اســنپ در اطالعیه ای اعالم 
کرد: »اســنپ خود را مقید به رعایت چارچوب های قانونی و 
ارزش های اسالمی جامعه می داند و بر پایبندی به آن متعهد 
اســت و در قوانین شرکت اســنپ صراحتا بر التزام به رعایت 
حجاب تاکید شــده است. این شرکت ضمن تکذیب شایعات 
مربوط به برخورد با راننده اعالم می کند حساب کاربری ایشان 
در هیچ مقطعی غیرفعال نشــده است. عالوه بر این، از راننده 
مذکور بابت رعایت قوانین شــرکت قدردانی به عمل خواهد 
آمد و اســنپ بابت افشای اطالعات شــخصی راننده، خود را 
محق به پیگیری موضوع می داند. همچنین الزم به ذکر است، 
تماس با مسافر طبق رویه های معمول شرکت درباره سفرهای 
ناتمام صورت گرفته و به منزله تایید رفتار مسافر نبوده است.«

از ســوی دیگر مســافر هنجارشــکنی که با اقدام خود 
زمینه ســاز حواشی ایجاد شده بود با انتشار مطلبی در فضای 
مجازی اعالم کرد: »اینجانب از راننده اسنپ، مجموعه اسنپ 
و تمام کسانی که خاطرشان به موجب جریان اخیر جریحه دار 
شده عذرخواهی کرده و اعالم می دارم به قوانین کشورم التزام 

سرویس سیاسی- 
دولــت آلمان باید به جای ابــراز نگرانی از توان 
دفاعی و قــدرت منطقه ای ایران باید به این دلیل که 
تامین کننده مواد شــیمیایی برای سالح های کشتار 
جمعی رژیم بعث در طول 8 سال جنگ تحمیلی بوده و 
همچنین در فروش سالح به رژیم سعودی در جنایات 
یمن و فروش ســالح به داعش در جنایت در عراق و 
سوریه شریک است، از ملت ایران و بقیه مردم منطقه 

عذرخواهی کرده و در سیاست خود تجدیدنظر کند.
هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه در سفر 
بــه تهران با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار 

و گفت وگو کرد.
پس از دیدار دوجانبه، نشســت خبری مشترک وزرای 
خارجــه ایران و آلمان با حضور تعــداد زیادی از خبرنگاران 
داخلی و خارجی و با تاخیری حدود یک ساعت و نیم برگزار 
شــد. با توجه به تاخیر طوالنی در برگزاری نشست مشترک 
خبری، یکی از مسئولین وزارت خارجه پشت تریبون آمد و 
خطاب به خبرنگاران که برخی از آنان نســبت به این تاخیر 
اعتراض داشــتند، گفت: علت این تاخیر، مذاکرات جدی و 
مثبت طرفین بوده اســت. اما در ادامه، اظهارات و رفتار وزیر 
خارجه آلمــان، از نتیجه ای خالف ایــن اظهارنظر، حکایت 

می کرد.
ســؤالی که خبرنگار کیهان می خواســت از وزیرخارجه 
آلمان بپرســد، این بود:» آقای »ماس« شما روز یکشنبه در 
عراق گفتید که به ایران می روید تا مخالفت اتحادیه اروپا با 
برنامه موشــکی ایران را به مقامات تهران اعالم کنید. کشور 
شما اصلی ترین تامین کننده مواد شیمیایی برای سالح های 
کشــتار جمعی عراق در طول ۸ ســال جنگ تحمیلی بوده 
اســت و امروز هم با فروختن ســالح به سعودی در جنایات 
یمن شریک هســتید. فکر نمی کنید به جای ابراز نگرانی از 
توان دفاعی ایران بهتر اســت از ملت ایران عذرخواهی و در 

سیاست خود تجدیدنظر کنید؟«
مسئولین مربوطه اعالم کردند که تنها دو رسانه از ایران 
و دو رسانه از آلمان اجازه طرح سؤال دارند و به همین خاطر، 

فرصتی برای طرح این سؤال کیهان پیدا نشد.
آمادگی توقف تعهدات برجامی ایران

محمد جواد ظریــف، وزیر امور خارجه کشــورمان در 
ابتدای نشست مشترک خبری ضمن خوشامدگویی به وزیر 
خارجه آلمان،اظهار داشت: گفت وگوهای بسیار جدی، صریح 

و نسبتا طوالنی داشتیم. 
ظریف بــا بیان اینکه ایران ثابت کــرده که به تعهدات 
بین المللی خود پایبند است و 15 گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نیز این واقعیت را به اثبات رســانده، یادآور شد: 
اما جمهوری اسالمی ایران موظف است از حقوق مردمش به 
همان اندازه که به تعهداتش پایبند اســت، دفاع کند و یکی 
از این حقوق همان چیزی اســت کــه در ماده ٣۶ برجام به 

رسمیت شناخته شده است.
وی در ادامــه گفت: آمادگی داریــم اقدامات خود ]در 
چارچــوب بند ٣۶ برجــام[ را ادامــه داده، متوقف کنیم یا 
بازگشــت دهیم، بر حسب اقداماتی که شرکای ما نسبت به 

اجرای تعهداتشان در برجام اقدام عملی انجام دهند.
سؤال بی شرمانه خبرنگار آلمانی

خبرنگار روزنامه بیلد به عنوان نماینده رسانه های آلمانی 
در سؤالی بی شرمانه از وزیر خارجه کشورمان پرسید که چرا 
ایران به )اقدام شــنیع( همجنس بازی در این کشور احترام 
نمی گذارد؟ ظریف در پاســخ به این ســؤال سخیف گفت: 
جامعه ما دارای اصول اخالقی است که مردم براساس آن به 
حیات خود ادامه می دهند. اصول اخالقی و مقررات قانونی ما 
حاکــم بر رفتار افراد در اماکن عمومی بوده و رعایت قانون و 

اخالق عمومی ضروری است.
وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار 
روزنامه بیلد که در دفاع از رژیم کودک کش صهیونیستی و 
تحت این عنوان که »خیلــی از توافقات بین المللی با ایران 
منوط به نگاه ایران به اســرائیل اســت در حالی که شــما 
می گوئید اسرائیل باید نابود شود، نگاه شما به اسرائیل چگونه 
اســت؟« مطرح شد، گفت: مشــکل خاورمیانه)غرب آسیا( 
سیاست های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و حمایت بدون 
حد و مرز آمریکا از این جنایت ها است. مشکل این است که 

برخالف همه قواعد حقوق بین الملل  اشــغال قدس شریف و 
بلندی های جوالن به رسمیت شناخته  شده و سیاست های 
ضد حقوق بشری رژیم صهیونیســتی علیه مردم فلسطین 
فراموش شده است. مشــکل منطقه ما این است که آمریکا 
تالش کرده با یــک جنایت جدید به نام معامله قرن حقوق 
مردم فلسطین را زیرپا بگذارد. اینها است که موجب مشکل 

در منطقه ما شده است.
پاسخ قاطع و مقتدرانه ظریف

ظریف همچنین در پاســخ به ســؤال خبرنگار  اشپیگل 
مبنی بر خواســته اروپا و آمریکا برای مذاکــره درباره توان 
موشــکی و فعالیت های منطقــه ای ایران گفــت: در مورد 
بحث هایــی که آمریکا و اروپا مطرح می کنند دو نکته وجود 
دارد؛ اول اینکه ما توافقی داریم که حاصل دو ســال مذاکره 
فشــرده و 12 سال کار دیپلماتیک اســت. آیا این توافق را 
اجــرا کردند که تقاضای مذاکره درخصوص موضوعات دیگر 

را دارند؟
وی تصریــح کرد: آنها نخســت باید نشــان دهند که 
توافق کردن با آمریکا فایده دارد بعد درخواست مذاکره دیگر 

را بدهند.
وی افزود: موضوع دوم این اســت که چه کســی باعث 
بی ثباتی در منطقه اســت. آیا ما بودیم که به صدام ســالح 
دادیم؟ آیا ما بودیم که از القاعده حمایت کردیم؟ آیا ما بودیم 
که نخســت وزیر لبنان را زندانی کردیم؟ آیا ما بودیم که هر 
روز غیرنظامیــان یمن را بمباران می کنیم؟ آیا ما از داعش و 
جبهه النصره در ســوریه حمایت کردیم یا آنکه سالح های 

آمریکایی بود که از طریق عربستان به آنها داده شد؟
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: آیا ما مناطق  اشغالی 
دیگــران را بــه دیگران بخشــیدیم؟ قدس و جــوالن را ما 
بخشــیدیم؟ آیا ما در لیبی و سودان شر به پا می کنیم؟ اگر 
قرار باشــد درباره رفتار تنش آفرین در منطقه صحبت شود 
دیگران هستند که باید به سؤاالت پاسخ دهند. ضمناً ما یک 
تفاوت دیگر هم با دیگران داریم. ما هفت هزار سال است که 

در این منطقه هستیم. دیگران از کجا آمدند؟
این پاســخ قاطع و مقتدرانه آقــای ظریف دو واکنش 
داشــت؛ واکنش اول بــه وجدآمدن خبرنــگاران ایرانی بود 
و واکنــش دوم تغییر چهره ملموس وزیــر خارجه آلمان و 

ناراحتی و غافلگیری وی از این پاسخ بود.
اجرای برجام

ظریف در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتظارات ایران از آلمان 
در زمینه تداوم همکاری شرکت های ایرانی و آلمانی گفت: من 
در مالقات به دوست و همکارم گفتم که خواسته ایران صرفاً 
اجرای برجام است. توجه دوستان اروپایی را به مواد یک تا سه 
ضمیمه دوم برجام و همین طور بیانیه های کمیسیون مشترک 
در ســطح وزرا و مدیران سیاسی جلب کردم که بعد از خروج 

آمریکا از توافق هسته ای صادر شده است.
تکبر و رفتار زشت مقام آلمانی

»هایکو ماس« در تمام مدت نشســت خبری مشترک، 
هم در اظهــارات خود و هم حرکات صورت و حتی راه رفتن 

کنار مقام ایرانی، با تکبر و بی ادبی رفتار کرد.
نمی توانیم معجزه کنیم!

»ماس« در این نشست خبری گفت: ما امروز صحبت های 
فشــرده ای درخصوص برجام و نحوه ادامه آن داشیم. موضع 
سه کشــور اروپایی حمایت از برجام است. البته نمی توانیم 
معجزه ای داشــته باشیم ولی تالش می کنیم برجام را حفظ 

کنیم و در این چارچوب تالش می کنیم اینستکس را هم در 
قالب سه کشور اروپایی و هم فراتر از آن راه اندازی و اجرایی 
کنیم. وی در این نشســت خبری در اظهارنظری گستاخانه 
گفت: ما هیچ گونه محدودیتی در برآورده کردن شروط توافق 

هسته ای از طرف ایران را نمی پذیریم. 
این مقام آلمانــی علیرغم بدهکاری به ایران و بی عملی 
کشــورش در اجرای تعهــدات برجامی، ژســت طلبکار به 
خود گرفته و مدعی شــده است که ما نمی توانیم معجزه ای 
داشته باشــیم. این در حالی اســت که اکنون بیش از یک 
مــاه از ضرب االجل ۶0 روزه ایران به طرف اروپایی ســپری 

شده است.
حقارت آلمانی

وزیر خارجه آلمان در پاســخ به سؤال خبرنگار روزنامه 
بیلد آلمان درباره رویکرد آلمان نسبت به رژیم صهیونیستی 
گفت: این مسئولیتی است که ما به گردن داریم. حمایت از 
اسرائیل و دوستی نزدیک با آنها قابل بحث نیست. این مسئله 
جزو اصول و باورهای حکومتی جمهوری فدرال آلمان است 
و قابل تغییر هم نیســت و این مسئولیتی است که تاریخ به 

ما داده است. من این اصل را در تهران نیز عوض نمی کنم.
الزم به ذکر اســت که بخش قابل توجهی از کرسی های 
نمایندگی مجلس کشــور آلمان در اختیار صهیونیست های 
غیرآلمانی تبار اســت. این رویکرد حقارت آمیز کشور آلمان 
در مقابــل یک رژیم جعلی و کودک کش، چیزی جز بردگی 

نیست.
اجرای یکطرفه تعهدات!

وزیر خارجه آلمان در این نشست خبری گفت: اتحادیه 
اروپا تالش می کند خأل خروج آمریکا از توافق هســته ای را 
جبران کند و این مســئله منجر به حفظ برجام شــود البته 
مسئله ای که نمی خواهیم بپذیریم این است که کسی مدعی 
شود اگر طرف مقابل تعهداتش را کامل اجرا نمی کند، ما هم 

کامل اجرا نمی کنیم.
اعضای اروپایی برجام تاکنون در مقابل عهدشکنی های 
مستمر آمریکا در توافق هسته ای، صرفا به ابراز تأسف بسنده 
کردند. حاال این مقام آلمانی با گستاخی ادعا می کند که اگر 
در یــک توافق یکی از طرفین، تعهــدات خود را انجام نداد، 
طــرف مقابل نمی تواند مقابله به مثــل و به عبارتی واکنش 

متقابل داشته باشد.
این ادعای مضحک، عیار میزان احترام اروپا به مفاد یک 

توافق بین المللی را به خوبی نمایش داد.
الزم به ذکر اســت که وزیر خارجه آلمان در نشســت 
خبری مذکور اذعان کرده است که منافع اقتصادی ایران در 

برجام محقق نشده است.
فضولی

هایکــو ماس در این نشســت خبــری در اظهارنظری 
گستاخانه گفت: در حال حاضر در سوریه و یمن جنگ وجود 
دارد ولی اینجا )ایران( جنگ نیســت. ما تالش می کنیم تا 
جنگ دیگری ایجاد نشود. تنش در منطقه خطرناک است و 
ممکن است بر اثر یک اتفاق، مکانیزم و زنجیره ای از رویدادها 

رخ داده و شرایط از کنترل خارج شود.
این مقام آلمانــی در اظهاراتی گســتاخانه و بی ادبانه، 
بــا فضولــی در توان دفاعــی و قدرت منطقــه ای ایران، به 
گنده گویی درخصوص نقش این کشــور درباره جلوگیری از 

جنگ در منطقه و همچنین کشورمان پرداخته است.
این در حالی است که این کشــور به جای ابراز نگرانی 

از تــوان دفاعی و قدرت منطقه ای ایران باید به این دلیل که 
تامین کننده مواد شــیمیایی برای سالح های کشتار جمعی 
رژیم بعث در طول ۸ ســال جنگ تحمیلی بوده و همچنین 
در فروش ســالح به رژیم سعودی در جنایات یمن و فروش 
سالح به داعش در جنایت در عراق و سوریه شریک است، از 
ملت ایران و بقیه مردم منطقه عذرخواهی کرده و در سیاست 

خود تجدیدنظر کند.
گفتنی است تنها در یک نمونه در فروردین 9۸ روزنامه 
»زوددویچه ســایتونگ«، برای اولین بار اعالم کرد که دولت 
آلمان اعتراف کرده است که جنگنده ها و تورنادوهای ساخت 
این کشــور در جنگ یمن به کار برده می شــود. براســاس 
تحقیقات رسانه های  NDR ،WDR و زوددویچه سایتونگ 
آلمان، در یک جلســه محرمانه کمیسیون خارجی پارلمان 
آلمان مشخص شــد که دولت فدرال آلمان اطالعاتی را در 
زمینه اســتفاده از هواپیماهای جنگنده خود در یمن اعالم 
کرده اســت. بر این اساس عربستان سعودی در جنگ یمن 

هم از تورنادوها و هم جنگنده های آلمانی استفاده می کند.
عالوه  بر این در ماه مارس ســال 201۶ میالدی، منابع 
آگاه در کردستان عراق گزارش دادند که سالح های سنگین 
ساخت آلمان از طریق وزارت دفاع آلمان در کردستان عراق 
و از طریق واســطه ها و دالالن تســلیحاتی از جمله دالالن 
ســعودی، در اختیار داعش قرار داده شده است. سالح های 
ســنگین و نیمه ســنگین آلمانی از جمله موشک ضد زره 
میالن، اســلحه g-٣۶ و خودروی نظامــی ضد گلوله از نوع 
دینگو، از جمله تجهیزاتی بود که در اقلیم کردستان عراق و 

توسط دالالن به داعش فروخته شد.
ایران در بن بست قرار نمی گیرد

روحانی عصر روز دوشنبه در دیدار »هایکو ماس« وزیر 
امــور خارجه آلمان گفت: اراده جمهوری اســالمی ایران بر 
توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اتحادیه اروپا 

به ویژه آلمان است.
وی با اشــاره به تالش های ایران بــرای برقراری ثبات 
و مبارزه با تروریســم در منطقه و بویژه افغانســتان، عراق 
و ســوریه، اظهار داشــت: ایران همواره در توسعه و تقویت 
ثبات و امنیت منطقه، تأثیرگذار بوده و نقش آفرینی مثبتی 
 داشــته و امنیت امــروز منطقه مرهون تالش هــای ایران 

است.
رئیس جمهور افزود: در طول یکســال گذشته علیرغم 
مواضع نســبتاً مناسب سیاســی، در مقام عمل شاهد هیچ 
اقدام جدی از ســوی اروپا، نبودیم و اکنون باید به گونه ای 
تصمیم گیری و اقدام کنیم که به نفع ما، شما و همه کشورها 

و منطقه باشد.
روحانی با بیان اینکه ایران هرگز با اعمال تحریم و فشار 
در بن بست قرار نگرفته و نخواهد گرفت، گفت: امنیت منطقه 
هرگز با اعمال فشار و تحریم ملت ایران حاصل نخواهد شد.

بــه گزارش مهر، »هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان 
نیز در این دیدار روابط ایران و آلمان را دیرینه و دوســتانه 
دانســت و بر ضرورت تالش در راســتای افزایش دوستی ها 
و مناســبات دو کشــور تأکید کرد. وزیر امور خارجه آلمان 
خروج یکجانبه آمریکا از برجام را اقدامی اشــتباه و نادرست 
قلمداد کرد و افزود: آلمان با سیاست های آمریکا علیه ایران 
اختالف نظرهای زیــادی دارد و تالش می کند تا با همکاری 
دیگر کشــورهای اروپایی بویژه فرانســه و انگلیس برجام را 

حفظ کرده و تعهدات خود را عملیاتی کند.

و اهتمام دارم«.
البتــه تخلــف آشــکار این 
مسافر در افشای اسرار خصوصی 
راننده ای که در دوران بازنشستگی 
برای تأمین نیازهای خانواده خود 
و کسب رزق حالل تالش می کند 
و البته شاید نمی خواسته دیگران 
از ایــن کار وی مطلع شــوند و 
پافشــاری بر کشف حجاب و زیر 
پا گذاشتن قوانین در جای خود 
نیازمند برخــورد قانونی و عبرت 

آموز است.
موج حمایتی مردمی از این 
راننده وظیفه شــناس در فضای 
مجازی و حقیقــی که همچنان 

ادامه دارد؛ از جمله حضور جوانان دانشــجوی بســیجی در 
منــزل این راننده محترم که خود پیــش از این با حضور در 
اردوی جهادی مناطق ســیل زده تعهــد و خیرخواهی خود 
نســبت به هموطنانش را به نمایش گذاشته بود، درخواست 
تشکل های دانشگاهی از دستگاه قضا و پلیس برای برخورد با 
فرد هنجارشکن این ماجرا و ایجاد یک جریان و موج فرهنگی 
جدیــد در حمایت از حجاب و مقابله با بی حجابی و تأکید بر 

تنها نبودن مدافعان ارزش ها از نکات جالب این ماجرا بود.
حضور موثر مردم در دفاع از ارزش ها

ایــن ماجرا اما یــک بار دیگر اهمیــت و قدرت حضور و 
واکنش مردم و دلسوزان در برابر هنجارشکنی های موجود در 
جامعه را که در مواقعی دچار غفلت می شود گوشزد کرد و به 

نمایش گذاشت.
مردم که در این ماجرا شاهد گردنکشی یک فرد خطاکار 
در برابر قانون و شــرع و از سوی دیگر بی پروایی وی در دامن 
زدن یکســویه و دور از اخــالق به ماجرا بودنــد وارد میدان 
شدند و نشــان دادند که هرچند برخی مظاهر قانون شکنی 
و ناهنجاری در ســطح جامعه به چشم می خورد اما واقعیت 
جامعه ما چیز دیگری اســت و هر گاه که مردم اراده برخورد 
با مفاسد و هنجارشکنی ها را داشته باشند می توانند با قدرت 

مانع از تحقق خواست مروجان فساد و بی بند و باری باشند.
بهره برداری مفید و جریان ســاز جوانان دیندار و انقالبی 
از ظرفیت فضای مجازی و حمایت و واکنش میدانی و عینی 
مردم ارزشــمدار در این ماجرا نیــز یک بار دیگر توان جریان 
انقالبی و حزب اللهی برای سازندگی و اصالح کژی های موجود 

در سطح جامعه را به نمایش گذاشت.
دشمن از چه می ترسد؟

دشمن که در سال های اخیر تالش زیادی نموده است تا 
با به دســت گرفتن فضای مجازی و ایجاد موجی از انحرافات، 
شــایعات، جنگ روانی و صرف هنگفــت هزینه و اختصاص 
بودجــه مصوب چند صد میلیون دالری و به کارگیری پادوها 

و عمله هــای مزدور به کشــور و انقالب ما ضربــه وارد کند، 
نمی تواند حجم عظیم توانمنــدی جوانان بصیر و انقالبی در 
این فضا را تحمل نماید؛ جوانانی که بر خالف قدرت پوشــالی 
و شــیطانی دشــمن در فضای مجازی بر پایه ایمان و تعهد 

نقشه های دشمن را نقش بر آب می کنند.
خروش به هنگام و هوشــیاری مردم دقیقا همان چیزی 
اســت که دشــمن از آن هراس دارد و بــرای مقابله با آن از 
تمام ظرفیت خود بهره می برد، نگاهی به تحرکات دشــمن و 

پادوهای آن در فضای مجازی گویای این ماجراست. 
قطعا جریان بصیر، دانا و ارزشــمدار نیروهای انقالبی در 
قیاس با عمله های مجازی دشــمن که برخی از آنها همچون 
ماجرای حشمت علوی )چهره ضدایرانی و مشهور توییتر( که 
مشخص شد یک فرد واقعی نیســت، بلکه اسم رمز پروژه ای 
تبلیغاتی اســت که در قالب یک حساب جعلی در بسترهای 
مختلف شبکه های اجتماعی از جمله توییتر و فیسبوک توسط 
گروهی از اعضای شــاخه سیاســی منافقین فعالیت می کند 
می تواند همچون عرصه های دیگر هجمه و نقشــه های شوم 
دشمن را ناکام بگذارد. هر چند نباید حضور مستمر در فضای 
مجازی باعــث غفلت از حضور میدانی و اثر گذار در ســطح 

جامعه شود.
مردمی که کم کاری مسئوالن را جبران می کنند!

در سال های اخیر متاســفانه رواج برخی ناهنجاری ها از 
جمله بی حجابی در ســطح جامعه و از ســوی دیگر انفعال و 
بی تحرکی تعداد زیادی از ســازمان ها و مسئوالن امر در عمل 
به وظایف قانونی خود در این زمینه باعث دلخوری و ناراحتی 
مردم دیندار و مقید به ارزش ها شــده است. فراتر از آن ترویج 
مرموز و خزنده برخی مصادیق هجمه فرهنگی و رواج بی بند 
و باری در سنگرهای کلیدی و حساسی همچون سینما، مهد 
کودک ها، مدارس، دانشــگاه ها، مراکز فرهنگی و... بر نگرانی 

موجود افزوده است.
متاســفانه اینکه یک خانم بی حجــاب این جرأت را پیدا 

می کند در ســطح پایتخت جمهوری اســالمی ایران دست 
به کشــف حجاب بزند و در برابر تذکر و درخواســت رعایت 
قانــون گردنکشــی کند و در فضــای مجازی نیــز به ماجرا 
دامن بزند ریشــه در انفعال، تعلــل و کارنامه ضعیف متولیان 
امر دارد چرا که اگر به موقع و با شــیوه مناســب جلوی رشد 
هنجارشکنی های این افراد گرفته می شد این جرأت بر گناه و 

قانون شکنی افزایش نمی یافت.
عملیات تخریبی مروجان بی حجابی

از ســوی دیگــر هــرگاه قرار می شــود بــرای مقابله با 
هنجارشــکنی هایی همچون بی حجابی ارگان یا مسئولی به 
وظیفه خود عمل کند موجی از فضاســازی و جنگ روانی و 
رسانه ای با خاستگاهی مشخص برای تخریب و عقیم گذاشتن 
ایــن برخورد بــه راه می افتد که نمونه هــای آن را در فضای 
مجازی، برخی رســانه ها و اخیرا با تجمع در دانشگاه ها شاهد 
بوده ایم. نمونه دیگر آن در ماجرای برخورد پلیس با کشــف 
حجاب در خودرو ها به چشــم می خورد کــه عده ای غافل از 
اثرات منفی قبح شکنی ها در جامعه اسالمی، مشغول بررسی 
خصوصی یا عمومی بودن فضای خودرو هستند که البته قانون 

صریحاً تکلیف را مشخص کرده است.
پیام روشن مردم به مسئوالن منفعل

اما ماجرای اخیر و موج حمایتی مردمی از راننده وظیفه 
شــناس و ایستادگی در برابر هنجارشکنی و بی حجابی ضمن 
اینکه یک بار دیگر خأل کم تحرکی مسئوالن را تا حد زیادی 
جبــران کرد اما حاوی ایــن پیام مهم بود کــه مردم عمیقاً 
خواســتار مقابله با هرگونه هنجار شــکنی و زیر پا گذاشتن 
قانون از جمله برخورد قاطع و موثر با پدیده مخرب بی حجابی 
هستند. حمایت دلگرم کننده مردم از یک عامل امر به معروف 
و نهی از منکر عالوه بر اینکه نشــان داد حمایت از دینداری و 
ارزش ها در جامعه اســالمی وظیفه همه از جمله مســئوالن، 
اقشــار مختلف مردم از راننده تاکسی گرفته تا کاربران فضای 
مجازی و همه اســت، ارزش و اهمیت این اصل کم رنگ شده 

را گوشزد کرد.
حال مسئوالن امر در تمام حوزه ها باید نسبت به مطالبه 
به حق و اساســی مــردم دیندار جامعه در توجه به مســائل 
فرهنگی و آسیب های اجتماعی و تالش دشمنان برای رخنه 
فرهنگــی و مخرب در فکر و ذهن جوانان جامعه هوشــیار و 

پاسخگو باشند. 
قطعــا توجه به مســائل روزمــره و معیشــتی جامعه یا 
درگیری های سیاســی و جناحی نباید باعث غفلت از عناصر 
کلیدی و حســاس زندگی ســالم و پاک اجتماعی آن هم در 

جامعه اسالمی و انقالبی شود.
مــردم نیز باید همچــون ماجرای اخیــر، در برابر قانون 
شکنان و مروجان فساد و بی بند و باری با تعهد و توجه بیشتر 
وارد میدان شــده و عالوه بر فضای مجــازی در میدان عملی 
و ملموس تر مقابله با دشــمنان ارزش ها و فرهنگ اسالمیمان 

راسخ تر از گذشته قدم بردارند.


