
اخبار كشور

حاشیه های تازه بر بیانیه موسوم به 200 نفر!
دم خروس از بی بی سی بیرون زد!

بیانیه موسوم به 200 نفر، طی چند روز گذشته دچار حاشیه های تازه شد!
به گزارش خبرنگار کیهان، امراهلل احمد جو بیانیه یاد شــده را یک بازی 
و ســرگرمی  دانســت و با تأکید بر پس گرفتن امضایــش گفت که احتمال 

سیاسی کاری وجود دارد!
فرید فرخنده کیش یکی دیگر از امضاکنندگان نیز نســبت به محتوای بیانیه 
اعتراض داشــت و تبدیل بیانیه صنفی به سیاسی را مذمت نمود! اما آن گونه که 
کیهان خبر داده بود عامل اصلی نوشته شدن و صدور بیانیه یعنی )م. آ. ا(-  یک 
مستندساز درجه سه و هوادار یکی از محکومان امنیتی-  در واکنش به اعتراضهای 
صورت گرفته به بیانیه، با بی بی ســی فارسی درد دل کرد! گفتنی است در هفته 
جاری بیانیه ای سیاسی-  سینمایی موسوم به بیانیه 200 نفر در مذمت ممیزی و 
ادعای نبود امنیت شغلی در سینما منتشر شد که بالفاصله با استقبال تعدادی از 
رسانه های معاند و تجزیه طلب مانند ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی و ایران 
فردا، گویا نیوز، صدای اســرائیل و... رو به رو شد. در این بیانیه که ادعا می شود به 
امضای »ســینماگران« رسیده است تعداد زیادی از نام ها شناخته شده نیستند و 
برخی نام ها نیز هویت ســینمایی ندارند. بیانیه یاد شده درست زمانی منتشر شد 
که حرف و حدیثها درباره توقیف فیلم ضد ملی و ضد دینی خانه پدری باال گرفته 
بود. بیانیه چنان مضحک و متظاهر بود که بی بی سی فارسی نیز در نقد برخی امضا 

کنندگان وارد شد و آنان را بهره مند از رانت های دولتی توصیف کرد!
وزارت اطالعات:

همکاری با شورای فرهنگی انگلیس 
ممنوع است

وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای اعالم کرد:هرگونه همکاری با شورای 
فرهنگی انگلیس ممنوع بوده و پیگرد قضایی خواهد داشت.

متن این اطالعیه به این شرح است: به اطالع مردم شریف ایران و جامعه 
فرهنگی نخبگان و فرهیختگان کشــور می رساند؛ کشــور انگلیس که سابقه 
طوالنی در نفوذ، شبکه ســازی و جریان سازی در کشورهای مختلف دارد قصد 
اجرای پروژه ای با هدف شبکه سازی فرهنگی را داشت؛ پروژه مذکور با محوریت 
و مسئولیت شــورای فرهنگی انگلیس موسوم به »بریتیش کانسیل« در حال 
اجرا بود و شــامل تعدادی از نخبگان و عناصر فعال در عرصه های آموزشــی 
و فرهنگــی می گردید که از ابتدا تحت رصد ســربازان گمنام امام زمان)عج( 
قرار گرفتــه و با اقدام به موقع از عملیاتی شــدن و تحقق اهداف انگلیس در 
شبکه ســازی و نفوذ در حوزه های آموزشی ممانعت به عمل آمد. همانگونه که 
قباًل سخنگوی محترم قوه قضائیه اعالم کرده بودند، هرگونه همکاری با شورای 

فرهنگی انگلیس ممنوع بوده و پیگرد قضایی خواهد داشت.
سازمان سینمایی طاغوتی ها را 

سینماگر شناخت!
ســازمان ســینمایی در پایگاه تاریخ نــگاری خود خواننــده کاباره ای و 

معشوق اشرف پهلوی را به عنوان سینماگر شناسایی کرد.
این ســازمان در حالی فائقه آتشین مشهور به گوگوش و بهروز وثوقی و... 
را به عنوان اهالی ســینما مطرح و نام آنها را  ترویج می کند که در کارنامه این 

افراد نقش مخرب فرهنگی و اخالقی؛ کاماًل بدیهی و غیرقابل کتمان است.
در حال حاضر خواننده کاباره ای بطور خاص علیه هویت و باور مردم ایران 
مشغول به فعالیت است و مدتی پیش به یکی از مقدسات اهانتی وقیحانه کرد. 

هنرمند عرصه دوبله و رادیو درگذشت
بیژن علی محمدی پیشکسوت دوبله و رادیو روز سه شنبه به دلیل عارضه 

قلبی درگذشت.
بــه گزارش خبرنگار کیهــان، علی محمدی در هر دو عرصــه دوبله و رادیو 
خوش درخشید. از جمله کارهای فراموش نشدنی وی، گویندگی در نقش حضرت 
امام خمینی)ره( و آیت اهلل محمود طالقانی و... در ســریال معمای شاه بود. پیکر 
این هنرمند دیروز از مقابل مســجد بالل صدا و ســیما تشییع گردید و در قطعه 
هنرمندان به خاک ســپرده شــد. بخش ادب و هنر درگذشت این هنرمند را به 
جامعه هنری کشورمان و بخصوص همکاران وی در دوبله و رادیو تسلیت می گوید.
تولید مستند خاطرات عکاس پرواز انقالب 

از پاریس تا تهران
مســتند»از ایفل تا آزادی«با هدف مرور حوادث انقالب اسالمی ایران از 

نگاه عکاس فرانسوی در شبکه پرس تی وی رسانه ملی تولید می شود. 
به گزارش خبرنگار کیهان, این مســتند بــه تهیه کنندگی امیر فکری و 
کارگردانی اسالم فتحی، طی همراهی با »میشل ستبون« عکاس فرانسوی به 
مــرور خاطرات وی از حضورش درایران و ثبت وقایع پیرامون پیروزی انقالب 
اســالمی می پردازد. وی از اوایل شــروع نهضت انقالب اســالمی در ایران به 
پوشــش تظاهرات در تهران و قم پرداخته و تا قائله کردستان حدود 30 هزار 
عکس سیاه وسفید و رنگی تهیه کرده است. او دراین مستند به بیان خاطرات 
خود از همراهی با حضرت امام خمینی)ره( از نوفل نوشــاتو تا هنگام ورود به 

ایران دربهمن ماه سال 57 می پردازد. 
دادستانی:

رئیس سازمان سینمایی باید پاسخگوی 
اقداماتش درباره اکران خانه پدری باشد

دادســرای عمومی  و انقالب تهران طی بیانیه ای اعالم کرد: رئیس ســازمان 
سینمایی کشور در خصوص نمایش فیلم خانه پدری وظیفه قانونی خود را رعایت 
نکرده است و اصالحات را منطبق با آیین نامه موصوف انجام نداده و در نتیجه باید 

پاسخگوی اقدامات خود باشد.
در بیانیه دادسرای عمومی  و انقالب تهران درباره توقیف اکران فیلم سینمایی 
خانه پدری آمده اســت: تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری همواره مورد احترام 
بوده و دارای حقوق قانونی هســتند. قوه قضائیه نیز بر این مبنا سعی بر هم افزایی 
و توســعه خدمات آنها به مردم و میهن عزیزمــان دارد. در عین حال در خصوص 
توقــف و جلوگیری از ادامه نمایش فیلم خانــه پدری همچنان که در بیانیه قبلی 
دادستانی تهران تأکید شد و هرچند درخواست های مردمی  از دادستانی برای ورود 
به موضوع از ابتدای نمایش فیلم خانه پدری وجود داشــت و با ورود دادستانی به 
موضوع تاکنون صرفاً شــکلی و نه محتوایی بوده اســت. بر حسب گزارش مراجع 
نظارتی مشــعر بر عدم اعمال اصالحات الزم برای پخش فیلم از ادامه نمایش آن 
جلوگیری شــد. دادستانی تهران افزوده است: صائب بودن نظر بخش های مسئول 
درخصوص صدور پروانه ساخت و نمایش مورد قبول و احترام دستگاه قضایی است 
منتهی حســب گزارش های واصله روال قانون در اکران این فیلم به طور کامل طی 
نشده است زیرا: 1- از ســال 1390 تقاضا برای نمایش این فیلم به جریان افتاده 
و چندین نوبت در ســال های متوالی در شورای پروانه نمایش مورد بحث و بررسی 
قرارگرفته ولی هیچ گاه شورای مذکور با اکران آن بدون قید و شرط موافقت نکرده 
است که این شروط صریحاً در صورتجلسات شورای نمایش قید شده است. 2- در 
مصوبه اخیر شورای صدور پروانه نمایش، پخش فیلم مذکور مورد تایید تمام اعضاء 
قرار نگرفته بلکه 5 نفر از 9 نفر نحوه اکران را متوجه رئیس ســازمان ســینمایی 
کشــور کرده اند. 3- شورای نمایش، علی القاعده حق واگذاری مسئولیت را به یک 
نفر نداشته و می بایست به وظیفه قانونی خود به شرح مذکور در ماده 3 آیین نامه 
نظارت بر نمایــش فیلم و صدور پروانه مورخ 19 مرداد ســال 82 مصوب هیئت 
وزیران عمل می کــرد. 4- مطابق بند 11 ماده 3 آیین نامه مذکور »نشــان دادن 
صحنه هایی از جزئیات قتل، جنایت، شــکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی 
بیننده و بدآموزی شود ممنوع است« که این مقرره قانونی را نه آن تعداد از اعضای 
شورای نمایش )5 نفر( که امضاء کرده اند رعایت کرده و نه رئیس سازمان سینمایی 
کشور. 5- در مصوبه اخیر، شورای صدور پروانه نمایش شروط اکران و نمایش فیلم 
را مستند به مصوبه قبلی شورا در سال 1393 کرده و این در حالی است که مصوبه 
سال 1393 نمایش این فیلم را مشروط به الف: درج قید سنی مخاطب )باالی 16 
ســال( ب: تعدیل تماس های بدنی ج: نمایش محدود فیلم صرفاً جهت پخش در 
هنر و تجربه می کند. دادسرای عمومی  و انقالب تهران در پایان تأکید کرده است: 
در نتیجه شروط یاد شده در مصوبه اخیر کامل رعایت نشده، مضافاً مصوبه شورای 
نمایش در سال 1393 نیز نصاب قانونی اعضاء را نداشته است و نمی توانسته مستند 
قرار گیرد. بنا به مراتب مذکور رئیس سازمان سینمایی کشور در خصوص نمایش 
فیلم خانه پدری وظیفه قانونی خود را به شــرح موارد فوق رعایت نکرده اســت و 
اصالحات را منطبق با آیین نامه موصوف انجام نداده و در نتیجه باید پاســخگوی 

اقدامات خود باشد.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: ایــن آقایانی که هی می روند 
سراغ اینکه ببینیم چطوریک طرحی باشد پسند غرب باشد. 
پسند غرب آن است که ما همه چیزمان را تقدیمشان بکنیم.

هدیه به خوانندگان

پایانخوبقصهتلخفراقها!
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

بهار من
! تفاق هــا ا همــه  ز  ا ن تــر  گها نا ی  ا

فراق هــا! تلــخ  قصــه  خــوب  پایــان 
یــک جــا زشــوق آمدنــت باز می شــوند

اتاق هــا! تمــام  بــاز  نیمــه  درهــای 
یک لحظه بی حمایت تو  ای ســتون عشــق

ســر بــاز می کننــد ترک هــا بــه طاق ها!
بی دســتگیری ات بــه کجــا راه می بریم؟

در ایــن مســیر پــر شــده از باتالق هــا
بــاز آ بهــار من! که بــه نوبت نشســته اند

اجاق هــا درختــان  مــرگ  انتظــار  در 
اســاطیر! جلــوه کــن! وارث شــکوه  ای 

تــا کــم شــود ابهــت پــر طمطراق هــا
مهدی عابدی

موال بیا
ای زیباترین طلوع

             ای آسمانی ترین پیام
                       ای سبزترین غزل عشق

                                  ای پرشورترین ترانه هستی
                            ای نهانترین راز آفرینش

ای موعود
      پر توانتر از نوح)ع( می آیی

                خوش نواتر از داوود)ع(
                        صبورتر از ایوب)ع(

                              استوارتر از ابراهیم)ع(
                                        دلرباتر از یوسف)ع(

                                                شکیباتر از موسی)ع(
                             پرخروش تر از یحیی)ع(

                     و مهربانتر از مسیح)ع(
گل غنچه های عشق هر آدینه

                             عطشان و بی قرار
                                     در انتظار ظهورت بی تابند

تابیایی
       و در فضای عطرآگین و روحبخش حضورت شکفته شوند

    و در جاری زالل عدالت تو،
                                    سیراب گردند

جمعه
 ما از الســت طایفه ای ســینه خســته ایم 

مــا بچه هــای مــادر پهلــو شکســته ایم 
امــروز اگــر که ســینه و زنجیــر می زنیم 

فردا بــه عشــق فاطمه شمشــیر می زنیم 
مــا را نبی »قبیلــه ســلمان« خطاب کرد 

روی غــرور و غیــرت ما هم حســاب کرد 
پراراده ایــم  طایفــه ای  بتــرس،  مــا  از 

ما مثــل کوه، پشــت علــی ایســتاده ایم 
از ما بترس، شــیعه ســر ســخت حیدریم 

جــان برکفــان لشــکر ســردار خیبریــم 
از جمعــه ای بتــرس، که روز سوار هاســت 

امام زمــان ذوالفقارهاســت  پشــت ســر 
از جمعــه ای بترس، که دنیا به کام ماســت 

ماســت  انتقــام  پرظفــر  فرخنــده  روز 
از جمعــه ای بتــرس، که پوالد می شــویم 

از هرم عشــق، مالــک و مقداد می شــویم
  وحید قاسمی 

مثنوی آشفته 
تــا کی غبــار بی کســی جــارو کنــم آقا 

می خواهم امشــب بــا غزل جــادو کنم آقا 
اینکــه ظهور جمعه آینده ات حتمی اســت 

بگذار امشــب بــا خیالــش خو کنــم آقا 
یک لحظه چشــمم را ببندم خوب شد حاال 

بگــذار یــک تصویــر تــازه رو کنــم آقــا 
حــاال فقط یک ســاعت دیگر تــو اینجایی 

من مــی روم تا شــهر را خوشــبو کنم آقا 
مــردم پر از شــوق اند با گل، آینه، اســپند 

امــروز حتی ســنگ ها از شــوق می گریند 
وقتــش رســیده تــا ابــد آرام می گیریــم 

از چشــم های روشــنت الهــام می گیریــم 
امروز چشم هر کســی حساس خواهد شد 

حاال غزل شــاعرترین احســاس خواهد شد 
بایــد خــدا را جــور دیگــر دیــد از امروز 

از ســنگ ها هم می شــود گل چید از امروز 
امــروز  می گیــرم  رو  آیینــه،  از  آب،  از 

در آبــی چشــمت وضــو می گیــرم امروز 
آیینه هــا را پیش پایت فــرش خواهم کرد 

این خاک را چیزی شبیه عرش خواهم کرد 
بباراننــد  بــاران  از آســمان  کاری کنــم 

نــه... نــه گالب قمصــر کاشــان ببارانند 
ای کاش می شد چشم هایم بسته می ماندند 

مردم کنــار کوچه دسته دســته می ماندند 
دســتی خیال خفته ام را زیــر  و رو می کرد 

این »مثنوی آشــفته«ام را زیر  و رو می کرد 
آقا خجالت می کشــم اینجا زمین اســت و 

شــرمنده، وســع ما زمینی ها همین است و 
باید کــه با دســتان خالی منتظر باشــیم 

باشــیم  در کوچه هــای الابالــی منتظــر 
اصــال خــودت آقــا برای مــا دعــا کن تا 

با حال خوش، نه خوش خیالی منتظر باشیم 
ایــن انتظار خســته و کــج را بگیــر از ما 

کاری بکــن در حــد عالی منتظر باشــیم 
حتــی اگر دیدار رویت ســهم ماها نیســت 

آقــا کمک کن چند ســالی منتظر باشــیم 
 بیتا امیری

آیینه کاری
مــن  گریــه می ریزم بــه پای جــاده ات تا

را مقدمــت  باشــم  کــرده  آیینــه کاری 
کجایــی؟ مفــرد  غایــب  ضمیــر  اول 

معمــا پــر  جمعه هــای  رزوی  آ ی  ا
جلیل صفربیگی

صفحه 3
پنج شنبه ۱۶ آبان ۱3۹۸
۹ ربیع االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲3۲3

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تقسیمکارپاریس-واشنگتن
چرافرانسههمدستآمریکاست؟

سرویس سیاسی- 
فرانســه یکی از اعضای بدهکار در برجام است 
که با فریبکاری، ژســت میانجــی و منجی به خود 
می گیرد. در حالی که مقامات فرانســوی در مسئله 
ایران صراحتا به همصدایی و همدســتی با آمریکا 

اذعان کرده اند.
رهبر معظم انقالب- 12 آبان 98- در دیدار دانش آموزان 
و دانشــجویان فرمودند: »این تجربه  کوبا، تجربه ُکره، مقابل 
چشم شما است؛ با مســئولین ُکره  شمالی قربان صدقه هم، 
هم رفتند، مذاکره که هیچ! این گفت من عاشــق او هستم، 
او گفت من ]هم[؛ نتیجه چه شــد؟ یک ذّره از تحریم ها را 
کم نکردند؛ اینها این جوری  هستند؛ امتیاز نمی دهند، شما 
را از موضع خودتان فرود می آورند، به دنیا نشــان می دهند 
که ما ایران را به زانو درآوردیم و سیاســت فشار حّداکثری 
ما موّفق بود، آخر هم هیچ چیز گیر شــما نمی آید؛ مذاکره 
این اســت. حاال یک دولت]هایــی[ هم - فرض کنید دولت 
فرانسه- می آیند واسطه می شوند اصرار می کنند، نامه، تلفن، 
بیا بــرو، مالقات های متعّدد در نیویــورک و مانند اینها که 
»باید مالقات کنید«. رئیس جمهور فرانسه گفته بود اگر یک 
مالقات بکنید همه مشکالت حل می شود؛ آدم واقعاًً تعّجب 
می کند. یا باید بگوییم ایشان خیلی ساده است یا باید بگوییم 

همدستند با هم؛ یکی از این دو تا است«.
مقام معظم رهبری در بیانات مذکور به اقدامات فرانسه 

در ماه های اخیر  اشاره کرده اند. 
پیشنهاد فریبکارانه

با اینکه فرانسه ژســت میانجی و منجی به خود گرفت 
اما اصل ماجرا از همصدایی پاریس و واشنگتن در مواجهه با 

ایران خبر می داد.
برای نمونه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه- مرداد 
98- در گفت و گو بــا روحانی، طرح قرار گرفتن 15 میلیارد 

دالر نقدینگی در اینستکس را مطرح کرد. 
مکرون در این پیشنهاد گفته بود که فرانسه 5 میلیارد 
دالر و باقــی اعضــای برجــام 10 میلیــارد دالر نقدینگی 
اینســتکس را تأمین خواهند کرد. رئیس جمهور فرانسه در 
ایــن گفت وگو از روحانی برای حضور در اجالس گروه هفت 

در پاریس به عنوان مهمــان افتخاری دعوت به عمل آورد و 
این نشست را فرصتی برای دیدار با  ترامپ نامید.

اما رئیس جمهور کشــورمان با این پیشنهاد فریبکارانه 
مخالفت کرد. کارشناسان بارها تأکید کرده بودند که  ترامپ 
صرفا به دنبال »نمایش مذاکره« است. هدف وی در گام اول 
برگزاری یک دیدار نمایشــی و در گام دوم نیز دیکته کردن 

خواسته های زیاده خواهانه خود است. 
داللی در نیویورک

در سفر اخیر روحانی به نیویورک، فرانسه در نقش دالل 
پیاده ســازی دیکته های  ترامپ، تقال کرد تــا دیداری میان 

رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شود.
در آن مقطع سران پنج کشور فرانسه و آلمان و انگلیس 
و ژاپن و پاکستان اذعان و تصریح کردند  ترامپ از ما خواسته 
برای دیدار با روحانی در ســازمان ملل تالش کنیم.  ترامپ 
حتی جانســون و مکرون و مرکل را نیز برای بار دوم پیش 
رئیس جمهور ایران فرســتاد و پیشنهاد دادند »با  ترامپ لب 

استخر بایستید و با هم شیرجه بزنید«!
همزمان با برگزاری نشســت سازمان ملل در نیویورک، 
رابیــن رایت، روزنامه نگار آمریکایــی در هفته نامه نیویورکر 
نوشــت: عصر سه شــنبه 24 ســپتامبر )دوم مهر( امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه می خواســت با روحانی در 
هتــل »میلنیوم هیلتون« نیویورک دیــدار کند. مکرون در 
نظر داشت گفت و گوی تلفنی ســه نفره با روحانی و  ترامپ 
برقرار کند. یک تیم متخصصان فنی وارد هتل شدند تا برای 
ساعت 21:30 یک خط تماس امن در اتاق مالقات روحانی 

ایجاد کنند.
رایت در ادامه نوشــت: مأموریــت مکرون این بود که از 
 ترامــپ و روحانی در رابطه با طرح 4بندی )فرانســه( برای 
شــروع دیپلماســی و )به زعم خود( اجتناب از جنگ، یک 
توافق شفاهی را تضمین کند. در پایان روز سه شنبه روحانی 
در حالتــی نبود که باور کند،  ترامــپ اولین گام را برخواهد 
داشــت و درباره برداشتن تحریم ها قولی بدهد.وقتی مکرون 

وارد )هتل( شد، روحانی پیش تر به اتاق خوابش رفته بود.
این روزنامه نگار آمریکایی در ادامه نوشــت: ظریف بعدا 
بــه من گفت: ایــن فقط یک بازی بود که مــا را بدون ارائه 

تضمین هایی درباره اقدامات  ترامپ، به یک دیدار بکشــانند. 
تماس از طرف خط  ترامپ ســاعت 9:30 دقیقه انجام شد. 
مکرون گوشــی را برداشت اما روحانی هرگز از اتاقش بیرون 

نیامد.
همصدایی با  ترامپ

فرانسه یکی از اعضای بدهکار در برجام است. عضوی که 
به تعهدات خود عمل نکرده است. »محمدجواد ظریف« وزیر 
امور خارجه پیش از این گفته بود که اعضای اروپایی برجام 
)فرانســه، انگلیس، آلمان( فقط حــدود یک درصد تعهدات 
برجامی   خود را انجام داده اند. این یعنی کشــورهای اروپایی 

از جمله فرانسه 99 درصد تعهدات خود را انجام نداده اند.
نکته قابل توجه اینجاســت که مقامات فرانســوی در 
مســئله ایران صراحتا به همصدایی و همدستی با آمریکا 
اذعان کرده اند. برای نمونه »امانوئل مکرون« رئیس جمهور 
فرانســه- مهــر 97- در مصاحبــه با فرانــس 24 گفته 
بود:»احاطه کــردن ایران با یک سیاســت الزام آور، همان 
چیزی اســت که من همواره بر آن تأکیــد دارم. برای من 
راهبرد با ایران بر چهار مبنا اســت؛ حفظ توافق هسته ای، 
توان مدیریت فعالیت هســته ای ایران پس از سال 2025 
)پایان برجام(، کنترل فعالیت موشک های بالستیکی ایران 
و توان مقابلــه با نفوذ ایران در منطقه. من هیچ گاه دربرابر 
ایران ســاده لوح و زودباور نبودم اختالف نظر ما با آمریکا بر 

سر شیوه رفتاری ماست«.
همچنین در نمونه ای دیگر، در هفته های گذشته ژان ایو 
لودریان وزیر خارجه فرانسه در ابوظبی گفته بود: مذاکرات 
بین المللی با تهران باید موضوعات امنیتی منطقه و همچنین 
پرونده هســته ای را پوشــش دهد. مقام های فرانسوی در 
هفته های گذشــته در اظهاراتی گستاخانه اعالم کردند که 
برداشــت همه طرف ها از لحن مربــوط به نقش منطقه ای 
تهران این اســت که مسائل موشکی بخشــی از مذاکرات 

خواهد بود.
آمریــکا و تروئیکای اروپایی )فرانســه، انگلیس، آلمان( 
در موضوع ایران دارای هدف مشــترک هستند. هدف اصلی 
پاریس و لندن و برلین و واشنگتن، نه احقاق حقوق برجامی 
  ایران و نه لغو تحریم ها و نه گشــایش اقتصادی برای مردم 

ایــران، بلکه دائمی  کردن برجام و تعمیم خســارت  محض 
توافق هسته ای به دیگر مولفه های قدرت کشورمان است.

حمایت عریان از جالدان 17 هزار ایرانی بیگناه
به این کارنامه ســیاه فرانسه همچنین، میزبانی از یکی 
از خونخوار تریــن و جنایتکار ترین گروهک های تروریســتی 
جهان را هم اضافه کنید. پاریس، هم میزبان کارگروه مبارزه 
با پولشــویی و تامین مالی تروریســم )FATF( است و هم 
از گروهک تروریستی منافقین از جنایتکار ترین سازمان های 
تروریستی ســاخته غرب که برادر بزرگ تر داعش محسوب 
می شــود نیز میزبانی می کند. ایــن حمایت به قدری عیان، 
عریان و وقیحانه اســت که وقتی توئیتی به نقل از الکسیس 
کوهلر مدیر داخلی کاخ الیزه مبنی بر تصمیم رئیس جمهور 
فرانســه برای پایــان دادن به حضور چهل ســاله این گروه 
تروریستی خونخوار در خاک این کشور منتشر شد، سفارت 
این کشــور در تهــران بالفاصله در توییتــی ضمن تکذیب 
این خبر نوشــت: »هویت مدیر داخلی کاخ الیزه، الکسیس 
کوهلر مورد جعل واقع شــد. توییت هایی در مورد »سازمان 
مجاهدین خلق« از یک حســاب کاربری به نام او فرستاده 
شدند که حاوی اطالعات نادرست بودند. این حساب جعلی 

متعاقبا حذف گردید.« 
تهدید ایران از سوی ماکرون در سایه انفعال دولت 
همچنین ماکرون رئیس جمهور فرانســه دیروز و پس از 
اعالم جزئیات گام چهارم کاهش تعهدات برجامی از ســوی 
ایران، بدون انتقاد از ابطال برجام توسط ترامپ و عدم اجرای 
حتی یک درصد تعهدات برجامی از سوی تروئیکای اروپا، در 
اظهاراتی بی شرمانه و وقیحانه هم ایران را به خروج از برجام 
متهم کرده و هم زبان به تهدید کشــورمان گشوده و مدعی 
شــده »ایران از برجام خارج شده و هفته های آینده، صرف 
اعمال فشار بیشتر به ایران خواهد شد، تا به چارچوب برجام 

بازگردانده شود.«
در چنین شرایطی مشخص نیست دولت به کدام تعامل 
با ترکیب »ماکرون- ترامپ« امید بسته است؟ و چرا از موضع 
طلبکاری با فرانسه سخن نمی گوید؟ آنها خواب تعبیر نشدنی 
خلــع اقتدار نظامی و منطقه ای ایران را می بینند. این طرف 

درگیر کدام خیال اندیشی است؟

کارخانــه نوآوری آزادی به عنــوان محلی برای 
تجمع شــرکت های نوپا )اســتارت آپ ها( با حضور 
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور، به طور رسمی به 

بهره برداری رسید.
کارخانه های نوآوری بازیگران جدید اکوسیستم نوآوری 
و کارآفرینی هســتند که مفهوم نوینی را از هم افزآیی برای 

فعاالن زیست بوم نوآوری با خود همراه می آورند.
ایــن کارخانه محل تجمع شــرکت های نوپــا یا همان 
اســتارت آپ ها هســتند و خدمات مورد نیاز و مرتبط با آنها 
نیز بصورت متمرکز در کنار آنها فراهم می شــود و قرار است 
در محیط این کارخانه ها نوآوری بجوشد و راهکارهای جدید 

برای حل مسائل موجود ارائه شود.
کارخانه نوآوری آزادی همچنین به عنوان اولین شــعبه 
پارک فناوری پردیس در مساحت 18هزار و 500 متر مربع 
در غرب تهران ایجاد شــده و برای حدود 3 هزار و 500 نفر 
از جوانان تحصیلکرده و دانشــگاهی کشور در این مجموعه 

ایجاد اشتغال شده است.
این کارخانه از 10 ســوله و یــک بخش مرکزی تحت 
عنوان ساختمان U تشــکیل شده است؛ سوله های 10گانه 
این کارخانــه نوآوری که در زمینه هــای گوناگون از جمله 
گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانو داروها، 
هوش مصنوعی)اینترنت اشــیا(، بیوتیک، نــوآوری بیمه ای 
و مالــی، تولید محتوا و ســالمت الکترونیک در آنها فعالیت 
می شــود، توسط شرکت های بخش خصوصی تبدیل به یک 
شتابدهنده یا مرکز نوآوری شده که این امر فرصت مناسبی 
برای تیم های اســتارت آپی اســت تا بتوانند از امکانات این 

شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.
روحانی هنگام افتتاح رســمی کارخانــه نوآوری آزادی 
گفت: در ماه بســیار مبارک ربیع المولــود کارخانه نوآوری 
آزادی را با توسل به روح عظیم الشأن پیامبر اسالم )ص( و با 

نام خداوند بزرگ افتتاح می کنیم.
زیرساخت، فرهنگ و همکاری 

رمز موفقیت شرکت های نوپا
وی افزود: این خیلی مهم است زیرا کارخانه نوآوری های 
قبلی را اجرا می کند یعنی گام های گذشته را به مرحله عمل 
درمی آورد و اینجا، جایی اســت که ایده های نو را مطرح و 
فعالیت می کند و خوبی این است که اینجا در کنار نوآفرین 
و اســتارت آپ ما گروهی بنام شتاب دهنده وجود دارد که او 
را یــاری می کنند و این دو بــا هم کار را پیش می برند تا یا 
در پیچ و خم های اداری نمانند ویا کمتر بمانند. این تحول 
نیاز به زیرساخت، فرهنگ و همکاری دارد، هم آوایی که ما 
دیدیم اول نیازمند هم فکری، بعد هم آوایی و بعد هم فکری 
اســت که این سه باید در کنار هم باشند تا بتوان به نتیجه 

رسید.
رئیس جمهــور گفت: در علوم جدید معمــوال دنباله رو 

هستیم و کشــورهای پیشرفته گامی را برداشته اند و بعد ما 
می خواهیم آن را پیروی کنیم و در صنعت و فناوری معموال 
این طور است ولی اینجا می توانیم نوآوری داشته باشیم یعنی 

کاری انجام دهیم که دیگری آن را انجام نداده است.
روحانی با اشاره به اینکه کسی که رساله دکترا می نویسد 
باید مطلبی نو ارائه کند و ایده ای جدید را به ثمر برســاند، 
اظهار داشت: بر این اســاس می توانیم با استفاده از شرایط 
بوجود آمده در برخی امور پیشــتاز باشــیم، به گونه ای که 
ایده ای را به مرحله عمل، تولیــد و ارائه به بازارهای داخلی 
و خارجی برسانیم. افتخار دولت های یازدهم و دوازدهم این 
است که گام های خوبی را در این عرصه برداشته است؛ البته 
ممکن است این تالش ها کامل نبوده یا کمتر از انتظار نسل 
جوان باشد، اما در مجموع یک حرکت بسیار خوبی به انجام 

رسیده است.
وی ضمن بیان اینکه تمامی مجموعه های اســتارت آپی 
فعال در این کارخانه به نوعی کارشان به پیشرفت آی سی تی 
و پهنــای باند مربوط اســت، گفت: اگر پهنــای باند وجود 
نداشت، بسیاری از این امور امکان تحقق پیدا نمی کرد و این 
در حالی اســت که دولت برای اینکه امروز بتوانیم در حوزه 
پهنای باند امکانات الزم را داشته باشیم، فشارهای بسیاری را 
تحمل کرده است. هنگامی که در یک منطقه به جای راهی 
معمولی آزادراه ایجاد می شــود به همــان اندازه که در امور 
تســهیل ایجاد می کند، به طور طبیعی مشکالت هم بیشتر 
می شــود و ما باید تالش کنیم در هر عرصه ای مشکالت را 

کاهش دهیم.
رئیس جمهــور با بیان اینکه با افتتــاح کارخانه نوآوری 
آزادی کار عظیم و بزرگی صورت گرفته خاطر نشــان کرد: 

اینکــه در این مجموعه همه فعاالن نوآور در یک ســالن در 
کنار هم قرار دارند، بسیار حائز اهمیت است، چرا که اینگونه 
می توانند همدیگر را بهتر شناخته و از یکدیگر یاری بگیرند 
و این اشتراک مهم و به نوعی مصداق دستور قرآن در زمینه 

تعاون و همکاری است.
روحانی به برخــی گالیه های فعاالن حــوزه نوآوری و 
شتاب دهنده ها و استارتاپ مبنی بر اینکه برخی وزارتخانه ها 
هنوز در روش های ســنتی باقی مانده و به سختی شرایط نو 
و فعالیت های نوآورانه را می پذیرند، پرداخت و تصریح کرد: 
ایجاد این زیســت بوم جدید در کشور نیاز به فرهنگ سازی 
دارد و باید تالش کنیــم این محیط جدید را در عرصه های 
مختلف معرفی کرده و بشناســانیم. دنیــای آینده با دنیای 
امروز جهان متفاوت خواهد بود و ســبک زندگی هم بر این 
اساس تغییر خواهد کرد. همانطور که زمانی که تلفن همراه 
به ایــران آمد، هیچ کس باور نمی کرد کــه روزی موبایل به 
تحولی در زندگی مردم تبدیل شــده و به گونه ای شــود که 
این وسیله دوست همراه افراد از صبح تا شب باشد، اما امروز 
اکثر مردم یک دوست و یار جدیدی دارند که البته می تواند 

کمک کننده و یا منحرف کننده باشد.
اعالم آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی 

از سوی ایران
وی همچنین در بخش دیگری از ســخنان خود از آغاز 
گام چهارم کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسالمی ایران 
خبر داد و تاکید کرد به کشــورهای 1+4 و دوســت اعالم 
می کنیــم که فعالیت جدید ما با نظــارت آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی خواهد بود و گام چهارم همانند گام های قبلی 
قابل بازگشت است و هر زمان که آنان به تعهدات اول ژانویه 

2017 خود بازگردند ما نیز بــه تعهدات خود در این تاریخ 
باز خواهیم گشــت. طبق برجام قرار بر این شــد که 1044 
سانتریفیوژ در فردو بچرخند، اما گازی تزریق نشود، از فردا 
گازدهی در فردو آغاز می شود که ممکن است با آغاز این گام 
سر و صداهایی ایجاد کنند و از حساسیت آنها نسبت به فردو 
باخبریم، اما هر وقت که آنها به تعهدات خود عمل کنند، این 
گام قابل بازگشت است و باید بدانند که نمی توانیم یکجانبه 

به برجام پایبند باشیم، اما آنها اقدامی نکنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه به تمام مذاکرات پشت پرده 
برای حل و فصل موضوع متعهد هســتیم تا به جلو حرکت 
کنیم، تصریح کرد: برخی از کشــورها تالش کردند که قبل 
از امروز به نتیجه برســیم، اما ناچاریم گام چهارم را از فردا 
برداریــم و ظرف 2 ماه آینده فرصت مذاکره وجود دارد تا به 
راه حل درستی دســت یابیم تا کل تحریم ها از جمله بخش 
فلزات و بیمه برداشــته شود، نفت را به راحتی بفروشیم و از 

پول هایمان در بانک ها استفاده کنیم.
روحانی تأکید کرد: راهی که انتخاب کردیم، مســیری 
درســت است و دنیا بداند ملت ایران همچنانکه ملتی مقاوم 

و اهل ایستادگی است، اهل مذاکره و گفت وگو نیز هست.
وی افــزود: همچنانکــه امــروز در ایــن کارخانــه، 
شــتاب دهنده ها و ارائه کنندگان طرح هــای نو حضور دارند 
در وزارت خارجه نیز شتاب دهنده ها و طراحان طرح های نو 
داریم و ان شاء اهلل نتیجه نهایی به نفع ملت ایران خواهد بود.
وی گفــت: تنهــا با شــعار مقاومت، مقاومت درســت 
نمی شــود، بلکه در ســایه علم، دانش، تالش، کار و مذاکره، 
مقاومــت بوجود می آید و اینها بــا همدیگر منافاتی ندارد و 
مقاومت زمینه را برای مذاکــره آماده می کند تا از مقاومت 

بهره برداری نماییم.
آمریکا با اعمال تحریم بدنبال تسلیم ایران بود 

اما موفق نشد 
رئیس جمهــور با بیان اینکه آمریکا با اعمال تحریم های 
خطرناک به دنبال تسلیم کردن جمهوری اسالمی ایران بود، 
اما تسلیم نشدیم، خاطر نشان کرد: سخت ترین شرایط را در 
سال 97 داشتیم که توانســتیم مشکالت را مهار کنیم و از 
13 آبان سال گذشته که آمریکا تحریم های خود را اجرایی و 
عملیاتی کرد تا 13 آبان امسال شرایط در کنترل تورم رشد 

اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال زایی بهتر شده است.
روحانی با بیان اینکه آمریکا می خواســت ما را بشکند 
و تســلیم و تحقیر کند، تأکید کرد: تسلیم شدن و پذیرش 
حقارت زشت است و این ایستادگی که مایه افتخار جمهوری 

اسالمی ایران است.
وی با طرح این پرســش که این ایســتادگی چه زمانی 
حل خواهد شــد، ادامه داد: باید گفت وگو و مذاکرات در هر 
سطحی با هر کسی انجام شود و االن در شرایطی هستیم که 

دنیا ما را باور دارد و راه برای مذاکره باز است.

كارخانه نوآوری آزادی با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

شهر مقدس قم در ســالروز شهادت مظلومانه 
امام حسن عسکری)ع( پدر امام عصر)عج( غرق در 

عزا و ماتم شد. 
روز هشتم ربیع االول مصادف با سالروز شهادت امام 
حسن عسکری، امام یازدهم شیعیان و پدر بزرگوار حضرت 
مهدی)عج( است و مردم قم به همین مناسبت به عزاداری 

و سوگواری در سراسر شهر پرداختند.
از روز سه شنبه، شــهر قم سیاه پوش شد و مراسمات 
عزاداری و ســوگواری برای امام حســن عسکری)ع( در 
تکایا، مســاجد و هیئات مذهبی اســتان قم برگزار شد و 
مردم متدین قم با حضور در این مراسمات خود را در غم 

اهل بیت)ع( علی الخصوص امام زمان)عج( شریک کردند.
همچنین مراســم عزاداری شــب شــهادت این امام 
بزرگوار، بعد از نماز مغرب و عشــاء در حرم مطهر حضرت 
معصومه)س( با سخنرانی حجت االسالم بندانی نیشابوری 

قم در عزای پدر امام زمان)عج( سوگوار شد
و مدیحه سرایی حسن شــالبافان، با حضور خیل کثیری از 
دوستداران و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت برگزار 
شد. مسجد مقدس جمکران نیز به عنوان میعادگاه منتظران، 
شاهد حضور مردم عزادار بود و به همین مناسبت مراسمات 
متعدد عزاداری از روز گذشته در این مکان برگزار شده است 
و عزاداری برای یازدهمین اختــر تابناک امامت و والیت تا 

عصر دیروز ادامه داشت.
از صبــح دیروز نیز دســته های عزاداری به مناســبت 
شــهادت امام حسن عســکری)ع( از جمله دسته عزاداری 
آیت اهلل وحید خراسانی، از نقاط مختلف شهر به سمت حرم 
حضرت معصومه)س( حرکت کردند و در این مکان مقدس 
به عزاداری و عرض ارادت پرداختند. همچنین از صبح دیروز 
در بیــوت مراجع و علما نیز مراســمات متعــدد عزاداری و 
سوگواری به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری)ع( 

با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تجربه 
ما از آمریکا و سه کشــور اروپای غربی برجام یعنی 
فرانســه، انگلیس و آلمان این است که بنا ندارند به 

تعهداتشان در برجام عمل کنند.
دکتر علی اکبر والیتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در مصاحبه با فرانس 24 در پاســخ به این سؤال که آیا 
طرح فرانســه برای تامین خط اعتباری 15 میلیارد دالری 
برای تضمین بازگشت مبلغ فروش نفت ایران به داخل کشور 
با دشــواری در اجراء و تردید روبرو شده است، افزود: مشکل 
اساسی این است که نه فرانسه و نه اروپایی هایی که در توافق 
هســتند به حرف ها و تعهداتی که می کنند عمل نمی کنند 
همانگونه که به تعهدات در برجام عمل نکردند و از فرانســه 
که از ابتدای مذاکرات برجام در آن حضور داشته است انتظار 
این بود که سر موعد مقرر به تعهداتش عمل کند ، اما فرانسه 

مانند آلمان و آمریکا هیچکدام به تعهداتشــان عمل نکردند 
و هر چه از فرانسه و سایر کشورهای اروپایی شنیده ایم فقط 
حرف بوده است و به مرحله عمل در نیامده است، اما به جای 
فعالیت مثبت، فرانسه نه تنها به اقدامات مثبت عمل نکرده 
و غربی هــا هم به تعهدات خود عمل نکرده اند طلبکاری هم 
می کننــد و می گویند ایران باید حضور منطقه ای خودش را 
کاهش بدهد و سالح های دفاعی هم نداشته باشد که توقعی 
بیجا و غیرمنطقی اســت و فقط به نظر می رســد که با این 
کارهای تبلیغاتی و سیاســی ای که فرانســه و دیگران انجام 
می دهند به دنبال یک برد سیاسی تبلیغاتی هستند تا برای 
مردم دنیا اینگونه جلوه کند که آنها دنبال تالش ها و اهداف 

مثبت صلح آمیز هستند.
والیتی تصریح کرد : تجربه ما از آمریکا و ســه کشــور 
اروپای غربی برجام یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان این است 

کــه بنا ندارند به تعهداتشــان در برجام عمل کنند چنانچه 
ماه ها گذشته و آنها به هیچیک از تعهداتشان عمل نکرده اند 
و حتــی برعکــس ،آمریکا تحریم های اضافــه وضع کرده و 
اروپایی هــا هم به تبع آمریکا عمــل کرده اند لذا ما تا زمانی 
که یک عمل مثبت جدی از فرانسه نبینیم همچنان بر این 
عقیده هستیم که فرانسه به قولی که داده است پایبند نیست 

و در حقیقت در حال بازی سیاسی است.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره وضعیت عراق و لبنان 
گفت: در مــورد عراق و لبنان هر چه مردم نظام های قانونی 
آنها تصمیم بگیرند مالک عمل است و ایران در امور داخلی 
هیچ کشوری از جمله عراق و لبنان دخالت نمی کند و طبیعی 
است که به عنوان دوست این دو کشور و طبق توصیه ای که 
مقام معظم رهبری فرمودند نگاه ایران این است که حرکت ها 
در چهارچوب قوانین صورت بگیرد و به آشوب طلبی کشیده 

نشود و ما می دانیم که مردم کشورهای عراق و لبنان بری از 
این هستند که کار غیرقانونی بکنند تا زمینه ای برای دخالت 
دیگران بشــود، بدون تردید آمریکایی ها، صهیونیســت ها و 
برخی دیگر از کشــورها در پشت صحنه سعی کرده اند تا در 
عراق و لبنان نفوذ کنند و در کار مطالبات قانونی مردم عراق 
و لبنان خدشــه وارد نمایند و این کامال طبیعی و حق مردم 
اســت که در چهارچوب تظاهرات قانونی خواسته خود را به 
گوش مســئولین برسانند، اما اینکه بعضی از سفارت آمریکا 
در بغداد و عناصر وابسته به صهیونیست ها سعی می کنند تا 
مطالبات مشــروع مردم را از مسیر خودش منحرف کنند و 
کشتار راه انداختند، مردم عراق و رهبران آنها سعی کرده اند 
کــه صف خود را از آشــوب طلب ها جدا کنند و بدون تردید 
مردم هوشــیار و متمدن عراق و لبنان دشمن و دوست خود 

را از هم تشخیص می دهند.

والیتی:

تجربه ما از آمریکا و ۳ كشور اروپایی این است كه بنا ندارند به تعهداتشان عمل كنند


