
خبر

حبت های اخیر رئی پلی پایتخت درباره  شهروند واکنش ها به 
ه ها را بررسی کرد وتبا در کا ا  ممنوعیت پخش مساب

م نظرهایی که نه مستند قانونی دارد رهنگی شورای شهر: اع  ح شناس، رئی کمیسیون 
و نه با من سازگار است،  مورد قبو نیست

شور فوتبال
از کافه ها مى رود؟

یید کرد ع رسانی دولت ت پایگاه ا

نامه  وزیر و  نماینده مج به دادستان ک
تر  تر توی درخواست رف ف

یلتر خواهد شد ع  ، توییتر ر ر این موضوع در کمیته تعیین مصادی ور   در 

ا رت ر فرهادی در  مسترک اص

انه ارت در برابر تهدیدات رات هفده  ت

شــش وزیر و دو نفر از نماینــدگان مجلس عضو 
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارسال 
نامه ای برای دادســتان کل کشــور، خواستار طر 

موضوع رفع فیلتر توییتر در این کارگروه شدند.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دولت، با توجه به 
افزایش تقاضا عموم و جامعه رســانه ا کشور 
برا رفع فیلتر توییتر و فعالیت جوانان و رسانه ها در 
این فضا، امروز نامه ا با تأیید و امضای هشت نفر از 
اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوا مجرمانه  
نفر از اعضای دولــت و دو نفر از نمایندگان مجلس 
برا دادستان کل کشور مبن بر طر این موضوع 
در کارگروه تعیین مصادیق محتوا مجرمانه و رفع 

فیلتر توییتر ارسال شده است.
این نامه با اشاره به دالیل منطق و مستند برا 
رفع فیلتر توییتر، این فضا را فضای برا نقش آفرین 

موثرتر برا فعاالن رسانه ا کشور و جوانان مطر 
کرده اســت، چرا که اســتفاده از فضا رسانه ا 
بین الملل تأثیر بســیار قو تر در جامعه جهان 

خواهد داشت.
این نامــه به تأییــد و امضــای جهرم وزیر 
ارتباطات و فنــاور اطاعــات، بطحای وزیر 
آموزش و پرورش، علو وزیــر اطاعات، آوای 
، غام وزیر علوم، صالح وزیر  وزیر دادگستر
یس  ر ارشاد، سبحان فر نماینده مردم سبزوار 
مــ نماینده  کمیته مخابــرات مجلس و کا

مردم مایر در مجلس رسیده است.
اعضا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
 نفر هستند و در صورت طر این موضوع در این 
کمیته، با نظر مساعد امضاکنندگان این نامه، توییتر 

رفع فیلتر خواهد شد.

اصغر فرهادی به عنوان یکی از فیلمسازان برجسته  
بین المللی، یکی از برگزارکنندگان مســتر کاس در 

جشنواره کشور پرتغال خواهد بود.
جشــنواره بین المللی فیلم کارگردانــان جدید، 
فیلم های جدید که در شهر اسپینیو برگزار می شود، 
طبق سنت هر ساله در بخشــی موازی با جشنواره با 
عنوان Training Ground از سینماگران برجسته 
حال حاضر جهان برای برگزاری کارگاه های تخصصی 
و مسترکاس دعوت به عمل می آورد و امسال اصغر 
فرهادی، کارگردان برنده اسکار ایرانی یکی از میهمانان 

ه این رویداد سینمایی خواهد بود. وی
فرهادی که تاکنون نامزد  جایزه ســینمایی 
بوده و بیــش از  جایزه داخلی و خارجی در کارنامه 
سینمایی او دیده می شــود و اخیرا با فیلم جدیدش 
»همه می دانند« هفتادویکمین جشــنواره فیلم کن 
را افتتا کرده اســت، سرشــناس ترین سینماگری 

است که امســال در این رویداد سینمایی آموزشی 
مسترکاس برگزار می کند.

از دیگر اســاتید حاضر در این رویــداد می توان به 
کریســتوفر همپتون فیلمنامه نویس برنده اســکار 
بریتانیایی، اســتفن واربک آهنگســاز برنده اسکار، 
استفن الیوت کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده 
اســترالیایی، والریو بونل تدوینگــر ایتالیایی و فعال  
هالیوود، گابریا کریستیانی کارگردان و تهیه کننده 
ایتالیایی برنده اسکار، آنجا آلن فیلمنامه نویس و بازیگر 
انگلیسی، دیوید ســیدلر برنده جایزه اسکار و بفتای 
بهترین فیلمنامه اقتباســی، رومن کاپوال کارگردان 
و فیلمنامه نویس آمریکایــی و ادی جوزف صدابردار 
 Training Ground بریتانیایی اشــاره کرد. بخش
جشنواره فیلم »کارگردانان جدید، فیلم های جدید از 
ن  خرداد تا سوم تیر در شهر  تاری  تا  ژو

اسپینیو کشور پرتغال برگزار می شود.

معــاون هماهنگ کننده نیــروی زمینی ارتش  
جمهوری اســامی ایران می گوید که برای ارتقای 
توان رزم نزاجا  تغییر ساختاری در این نیرو ایجاد 

شده است.
امیرعلی جهانشــاهی، معاون هماهنگ کننده 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی ایران گفت: 
بر اساس تغییرات ساختاری که بر طبق تهدیداتی 
در منطقه احساس می شد، نیاز بود که یگان های ما 
از تحرک و تهاجم الزم برخوردار باشــند که ما برابر 
فرمایش فرمانده  کل قــوا در حکم انتصاب فرمانده 
نیروی زمینی ارتش، تغییرات ساختاری در سط 

یگان های نزاجا بــه  وجود آورده ایــم. وی افزود: در 
همین راستا  تغییر ساختاری برای ارتقای تحرک 
و آمادگی رزمی یگان های نزاجا تدوین شــده که در 
سال جاری اجرا می شــود. معاون هماهنگ کننده 
ارتش با اشاره به برنامه های نیروی زمینی ارتش در 
جهت ارتقای توان یگان های زرهی تصری کرد: در 
حوزه زرهی هم تغییراتی در ساختار این یگان ها انجام 
داده ایم، همچنین در جهت ارتقای تانک های چیفتن 
با همکاری صنایع دفاعی، اقدامات بسیار خوبی انجام 
داده ایم و برای اورهال نفربرها و تجهیزات زرهی هم 

برنامه های خوبی در دست اقدام داریم.
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 آیا قرار است دوباره شاهد همکاری مهران مدیری و همکاران 
بت است اهر پاس م نام آشنایش در سریا برره باشیم؟ 
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شهر فرنگ

تماشاخانه

هادی حیدری|   کارتونیست| 

خبرگزاری ها: ایران در جایگاه هجدهم اقتصاد جهان قرار دارد
گمشدگان

استبداد تنوع
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طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

استبداد تنوع

shahraam_shahidi@yahoo.com

خــان داداش بیــل را از تــوی انباری 

برداشت و رفت سمت در. پسرخاله جان 

پرسید: به ســامتی می خواهی گل های 

باغچه را سر و سامان بدهی؟ خان داداش 

گفــت نخیــر. می خواهــم بــروم این 

دموکراسی نیمه جان را چال کنم خیال 

همه راحت شود. خواهرم با تعجب گفت: 

از تو انتظار نداشــتم. ایــن همه فعالیت 

سیاسی آخرش این شــد؟ شما به ما یاد 

نمی دادی که برای حفظ دموکراسی باید 

جــان داد؟ خان داداش گفــت: حاال هم 

چیزی عوض نشده. نظرم همان است، اما 

برای نجات دادن مردم و حل بحران آب 

و هوا و هر چیز دیگری باید مســأله این 

دموکراســی مادرمرده را رفع کنم. نظر 

من هم نیست. همین ســعید حجاریان 

گفته تا مســأله دموکراسی مرتفع نشود 

آب و هــوا و دالر و قضــاوت و ماهواره و 

ســبک زندگــی و عدالت نیــز الینحل 
می ماند. 

خواهــرم گفــت: خب، منظــورش از 

مرتفع شــدن این چیزی نبــوده که تو 

متوجه شــدی. اتفاقا برعکــس تو فکر 

می کرده. خــان داداش با ایــن عملکرد 

شــما هم می توانی به مقاماتی برسی  ها. 

دایی جان پرســید حاال این دموکراسی 

را به هر شــکل رفع کنیم، مشکل قارچ 

خوردن هم حل می شــود؟ ســخنگوی 

اورژانس مرا ترسانده و حرف های زیادی 

در این رابطه زده، جوری که سایت فرارو 

فوری تیتر زده »هموطــن هر قارچی را 
نباید خورد«. 

پســرخاله ام گفت: مشکل این جاست 

که در این کشــور آدم نمی تواند تصمیم 

بگیرد که قارچ بخورد یا نه. قارچ خوردن 

آدم هم در دســت مقامات اســت و آنها 

تصمیــم می گیرند کــه االن وقت قارچ 

خوردن هســت یا نــه. ما اصــا در این 

زمینه حق انتخاب نداشــتیم و نداریم. 

دایی جان گفــت: چه بهتــر. اصا حق 

انتخاب چیز خوبی نیســت. خانم دکتر 

زهره بیات که گویا جامعه شناس هستند 

گفته پدیــده ای داریم به نام اســتبداد 

تنوع. درواقع خاصه کامش این اســت 

که حــق انتخــاب لزوما برای ســامت 

روانی فــرد خوب نیســت. بلکه موجب 

اضطراب و افســردگی افراد می شــود. 

چون این ترس را می انــدازد در دل فرد 

که نکند انتخاب اشــتباهی داشته ام؟ او 

می گوید وقتی می روید شــامپو بخرید، 

 اولین شــامپو را بردارید کــه دچار این
مشکل نشوید. 

خان داداش بیلش را گذاشــت زمین 

و گفت: عجــب. این در مورد سیاســت 

هم صــدق می کند؟ خان دایی پرســید 

منظورت را نمی فهمم. خان داداش گفت: 

یعنی حق انتخــاب بیــن کاندیداهای 

مختلــف موجب اضطراب و افســردگی 

نمی شــود؟ بهتر نیســت آدم بین یک 

کاندیدا همان کاندیــدا را انتخاب کند و 

خاص؟چه کاری است خودش را دچار 
این عذاب کند؟

خواهرم گفت: احتمــاال کی روش هم 

به همین وضع اضطراب و استرس دچار 

شــده. خیلی حق انتخاب داشــته برای 

همین یکهو بریده و قاطی کرده و اســم 

سیدجال حســینی و وریا غفوری را از 

فهرســت نهایی جام جهانی روسیه خط 
زده. 

برادرم گفت: یعنی او هم دچار استبداد 

تنوع شده؟ عجب چیز ناجوری است این. 

عمه خانم گفت: بله همه چیز محدودش 

خوب است. همســر باید محدود باشد. 

اینترنت باید محدود باشــد. سیاســت 

هــم باید محــدود باشــد. دخترخاله ام 

گفت: این منجــر به انتخــاب بین بد و 

بدتر نمی شود؟ عمه خانم گفت: سامت 

ذهنی تو مهمتر اســت یا ایــن چیزها؟ 

همین که دچار اســتبداد تنوع نشــویم
 

کافی است. نیست؟
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رازهایی برای بقا!)قسمت دوم: محبوس در توالت عمومی!(  |  شهاب نبوی|  

هم اکنون که این ســطور را به رشــته تحریر در می آورم، گاب به 

روی تان، شرمنده، درون توالت عمومی هستم. ساعاتی پیش برای 

رهایی از باد و طوفان های درونــی ام راه این مکان را در پیش گرفتم. 

بعد از این که مبلغی را به عنوان حق الورود و تضمین، جلوی در، به مدیر بی اعصاب توالت 

پرداختم، دخول کردم. بوی عجیبی مشامم را پر کرد. آیا این بوی انسان متمدن امروزی 

است؟ آیا بشری که مدت هاست جفِت پاها و بقیه جاهایش را روی ُکرات دیگر گذاشته، 

هنوز نتوانسته فکری به حال این بوی متصاعد از خود که بوی سگ مرده بر آن شرف دارد 

بکند؟ بگذریم، دقایق زیادی را به خود پیچیدم. حرکاتی شبیه حرکات موزون می زدم تا 

یک وقت چیزی از جاییم نیفتد. دیگر امیدم را از دست داده بودم و داشتم سعی می کردم 

با خودم کنار بیایم و به خود بقبوالنم که آدمیزاد است و گاهی ممکن است، دست روزگار 

سبب شــود، خودش را خراب کند که در کمال ناباوری! باالخره لحظه موعود فرا رسید 

و نوبت من شــد. با کله وارد این محیط چهارگوش و ضد استرس شدم. نمی دانم چقدر 

گذشت که به حال طبیعی برگشتم. احساس رهایی می کردم. چشمانم مثل عقاب باز 

شده بود. عده ای بی فرهنگ و بی ادب مدام به در تخلیه گاه من می کوبیدند و با جماتی 

سخیف مانند »قیچیش کن!« و »برای بقیه هم بذار یه چیزی بمونه.« خواستار خروج 

فوری من از اتاق فکر بودند. اما من آنها را به هیچ نقطه از بدنم نگرفتم و محو تماشــای 

جمات مانــدگار و آثار هنــری، روی در و دیوار تخلیه گاه شــدم. با چشــمان خود 

استعدادهای درخشانی را دیدم که اگر امکانات الزم را داشتند، به جای پشت در توالت، 

برنده نوبل می شدند. من هم ســر ذوق آمدم. خودکارم را در آوردم و خواستم شروع به 

نوشتن کنم که دیدم شخصی با تخلص »مرد تنهای پشت تپه« فحش های ناجور گذاشته 

که »این قسمت خالی برای من است و کسی حق ندارد این جا چیزی بنویسد.« فحش ها 

را به جان خریدم و مشغول تحریر شدم. فضای اعجاب انگیزی بود. نشسته بر روی دوپا، 

بوی سگ مرده، هیاهو و فشار از بیرون برای خارج کردن من از آن محیط دوست داشتنی 

همه و همه من را سر ذوق آورده بود که جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنم. آن قدر از 

خود بی خود شدم که گذر زمان را نفهمیدم و در را قفل کردند و رفتند. این سعادت نصیبم 

شد که شب را در اندرونی بگذرانم. اگر عاقه ای به ادبیات تخلیه محور ندارید، بهتر آن که 

قبل از ترک خانه، حتما خود را خالی و سبک کنید تا به دردسر نیفتید.

فلكه اول

صندوقچه داستان

مونا زارع
طنزنویس

راستش وقتی فالگیر شدم، قصدم این نبود که 

پیشگو شوم. یعنی اولش می خواستم روانشناس 

شــوم که بتوانم با اجازه خودشان ســرم را بکنم 

تــوی زندگی مردم و دخالت کنــم اما چون توی 

علم روانشناســی اجازه دخالت نمی دهند، وارد 

علم فالگیری شــدم. توی تخصــص ما می توانی 

تا گردن بروی توی فنجان طــرف و زندگی اش را 

بکشی بیرون و با خیالت راحت تا تهش را دخالت 

کنی. ته فنجان شــان را نگاه می کنی و یکی دو تا 

شتر و خورشــید و جاده و لباس عروس می بینی 

و باقی اش را خودشــان برایــت تعریف می کنند. 

هرچند آن قدرها هم که فکر می کنید، ساده نیست. 

ما واقعا یک چیزهایی می بینیم. همین دیروز بود 

که یک نفر زنگ خانه را زد و گفت فال اورژانســی 

دارد. در خانه را که باز کردم، مردی با ریش سفید 

و کت  وشــلوار نوک مدادی پشت در ایستاده بود و 

خودش را به عصایش تکیه داده بود. خواستم در 

را ببندم که عصایش را گذاشــت الی در و گفت: 

»مگه فال نمی گیری؟« از پشت در گفتم: »شما 

دیگه با این ســن فال میخوای واســه کجات؟« 

پیرمرد همانجــا روی پله های راهرو نشســت و 

گفت »از همین جا فالمو بگیر خب« داشــتم زیر 

لب غر می زدم و قهوه را درســت می کردم که داد 

زد: »قهوه اش زیاد باشــه« برای من دخالت کردن 

توی زندگی این چروکیده جذابیتی که نداشــت 

هیچ، اصا دوست نداشتم بدانم توی موقعیت های 

خصوصی زندگــی اش چه غلطی هــم می کند. 

اینها ته تهش چهل سال پیش یک زمینی پشت 

کوهی خریده اند و حاال توی فنجان شان دنبالش 

می گردند که شهرداری چقدرش را خورده است. 

قهوه اش را از الی در تحویلــش دادم و یک نفس 

خورد و فنجان را برگرداند توی نعلبکی و تحویلم 

داد. گفتم: »نیت کردید؟ این قدر ســریع نمیشه 

که!« اینها را معموال از خودم می گویم که متوجه 

عمق کارم و حساس بودن تخصصم شوند. پیرمرد 

سرفه ای کرد که احساس کردم شش هایش االن 

از دهنش می پاشــند به در و دیوار و گفت: »من از 

تو خونه نیتمو کردم« فنجان را چرخاندم و تهش را 

نگاه کردم. نیمرخ یک زن افتاده بود. همین را بهش 

گفتم که یک پله پایین تر آمد و گفت: »خب خب؟« 

گفتم: »زنه دیگه. شما بگید این کیه« پیرمرد گفت: 

»اگه دماغش عقابیه که اطلسه« دوباره فنجان را 

نگاه کردم و گفتم: »نه سرباالس« پیرمرد گفت: 

»همون اطلســه، عمل کرده« نگاهــش کردم و 

گفتم: »یه جاده می بینم« با ســرش تأیید کرد و 

گفت: »اطلس داره میره سفر حتما« اطلس خانم 

خودش را یکجوری انداخته بود تو فال پیرمرد که 

با اسکاچ و کاردک هم نمیشد جمعش کرد. گفتم: 

»پدرجان هیچ کس دیگه تو زندگی شما نیست 

جز اطلس؟« پیرمرد به عصایش تکیه داد و گفت: 

»چرا زیاد. ولی اطلس یه چیز دیگه بود، قدیمی، 

اصیل، نجیب. هیچکی هم خبر نداشــت.« روی 

نعلبکی را نگاه کردم و گفتم: »پس شما از اونایی که 

همه غذاها رو دوست داری و میخوری ولی تهش 

میگی هیچی نون پنیر خودمون نمیشه« سرش را 

تکانی داد و گفت: »همه پیرمردا همینن« پیرمرد 

طوری صورتش را چروک برداشته بود که خودش 

می گفت برای عکس کارت ملی اش مجبور شدند از 

چهارطرف، پوستش را گیره بزنند به پس کله اش تا 

چهره واقعی اش قابل تشخیص باشد. در خانه را باز 

کردم و خودم هم آمدم توی راهرو نشستم. برایم 

تعریف کرد چقدر کادو و نامه برای اطلس بندانداز 

فرستاده و سر اولین قرارشان که دیروز بوده، اطلس 

توی رستوران فرار کرده. می گفت کار خاصی نکرده 

و فقط دندانــش را داده کــه اطلس توی کیفش 

نگه دارد. گفتم: »حاال اطلس االن کجاســت؟« 

عصایش را کوبید به زمین و گفــت: »اینو تو باید 

بگی« ته فنجان را دوباره نگاه کردم و می خواستم 

بگویم درســمان هنوز به اینجاهایش نرســیده 

که گفتم »یه کوه می بینــم!« کمی آمد جلوتر و 

گفت: »اطلس رفته اونجا؟« گفتم: »نه! یه زمین 

پونصدمتری جوونیاتون نخریدید گم شده باشه؟« 

به نقطه ای خیره شد و برایش گفتم ته رودهن یک 

زمینی داشته که یادش نیست و االن قیمتش باال 

کشیده. پیرمردها همین برایشان کافی است تا پنج 

شش سال قصه زمین گمشده شان را داشته باشند 

که توی پارک برای رفقایشان تعریف کنند. بعد از 

این که خبر زمینش را شنید، دیگر حرف اطلس 

را نــزد و به اصل خودش برگشــت که مثل باقی 

پیرمردها دنبال زمینش بگردد نه شراب کهنه ای 

مثل اطلــس. فکر کنم اطلس همیشــه مدیون 
لکه های فنجان من باشد.

خاطرات لکه های یک فنجان قهوه
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بهاره رهنما با حضــور در معاونت امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری و دیدار با معصومه ابتکار به  عنوان 

سفیر پویش ارمغان  انتخاب شد.
معصومه ابتکار در این جلســه که اول خــرداد ماه 
برگزار شد، با ابراز امیدواری موفقیت هر چه بیشتر برای 
« از تمام اقشار زنان خواست که به این  »پویش ارمغان 

کمپین بپیوندند.
بهاره رهنما که به تازگی از نماینده یونیســف جایزه 
حمایت از آرمان پنجم از آرمان های هفده گانه حقوق 
بشــر را در مورد برابری حقوق زنان و دختران در ایران 
ولیت این  دریافت کرده، درباره دالیل قبول کردن مس
کمپین می گوید: »من اصوال وقتی به یک کمپین یا به 
یک کار نمادین دعوت می شوم، دوست ندارم به شکل 
نمادین باقی بماند، اگر بدانم که حضورم موثر و عملی 
اســت، آن کار را قبول می کنم چون اصوال فرد انجام 

کارهای اجرایی هستم.«
او افزود: »در زمینه کار خودم هم همیشه همین طور 
اتری بوده ام که  بوده ام و جزو اولین زنان کارگــردان ت
کارهایم را برای اجرا به شهرســتان برده ام. بنابراین در 
خیلی از حوزه های خیریه تا کنون ورود نکرده ام چرا که 
عما امکان اجرایی کارکردن و دسترسی ما به اتفاقات 

خوب برای آن موضوع هدف کم بوده است.«

رهنما با اشاره به این که نتیجه کار برایش بیش از هر 
چیزی مهم است، افزود: »وقتی که از طرف معاونت امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهوری برای اجرای کمپین 
ارمغان  دعوت شــدم، فکر کردم چقــدر نتیجه کار 
می تواند نتیجه جذابی باشد. ما می خواهیم در طول ماه 
مبارک رمضان تعداد زیــادی از حدود  زن زندانی 
جرایم غیرعمد را آزاد کنیم. شاید جالب باشد اگر بدانید 
از میان  هزار زندانی، حدود  زن به علت ارتکاب 
جرایم غیرعمد در زندان به سر می برند. ما می خواهیم 
با شــروع یک چالش و دعوت از تمام زنان هموطن این 
کار را پیش ببریم و کار هم کار ســاده ای نیست و نیاز 
به همیاری تمام اقشــار زنان ایرانی دارد، فار از این که 

منتقد دولت یا موافق دولت باشند.«
اتر و تلویزیون تصری کرد: »ما  این بازیگر سینما و ت
بــرای زن ایرانی تاش می کنیم و امیــدوارم بازوهای 
کمکی خیلی خوبی از زنان قدرتمند ایران و همچنین 
مردانی که به حقوق زنان ایرانی احترام می گذارند، در 

این چالش و کمپین به ما بپیوندند.«
رهنما با اشاره به فعالیت خود در زمینه برابری حقوق 
سالی  زنان در ایران خاطرنشان کرد: »کا هم در این 
که از فار التحصیلی ام از دانشــکده حقوق می گذرد، 
کار وکالت انجام نــدادم اما اصل فعالیتم در زمینه کار 

حقوقی در حوزه دفاع از حقــوق زنان و کودکان ایرانی 
بود. دو  سال هم سفیر انجمن حمایت از حقوق کودک 
بودم، ســفیر انجمن هموفیلی و ام.اس و سفیر انجمن 
حمایت از زنان بی سرپرســت سرطانی هستم، سفیر 
انجمن دیابت بودم و در همه این حوزه ها سعی کرده ام 
که کارها را به صورت اجرایی پیش ببرم و فقط به صورت 
اسم باقی نماند. همین طور در ستاد دیه برای آزادکردن 
زندانیان زیر  سال همکاری کرده ام. حدود  سال 
پیش ستونی در مجله چلچرا داشتم که در آن نکات 
حقوقی را به زنان یادآور می شدم و در این کمپین یکی 
از اهداف مهم من آشنایی زنان ایرانی با حقوقشان است 
که منجر به ضمانت بیجا و یا امضای چک بی مورد نشوند 
چون خیلی از این داستان های زنان زندانی داستان های 

مستند عبرت آموز برای بقیه خانم ها باشد.«
در نخســتین گام های کمپین ارمغان قرار است روز 
شنبه  خرداد ماه، نمایش »چشم هایی که مال توست« 
اتر  به نویسندگی و کارگردانی بهاره رهنما، در پردیس ت
شهرزاد با همت عالی به صحنه برود و تمامی عواید آن 
نیز صرف آزادسازی زنان زندانی در کمپین ارمغان شود.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ماه 
مبارک رمضان در نظر دارد در راستای آزادسازی  

زن زندانی جرایم غیرعمد فعالیت کند.

ان 3 پ از دیدار با معصومه ابتکار در مورد پویش ارم

بهاره رهنما سفیر شد

سخنگوی کاخ کرملین، مقر ریاست جمهوری روسیه 
اعام کرد که مسکو و رهبران کشورهای اروپایی بر حفظ 
برجام تاکید و بر ضرورت همکاری برای کاهش پیامدهای 

خروج آمریکا از برجام موضع مشترکی دارند.
به گزارش ایرنا، دیمیتری پســکوف روز ســه شنبه در 
گفت وگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد:روسیه و رهبران 
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان در مورد ضرورت 
همکاری برای به حداقل رساندن پیامدهای منفی خروج 
آمریکا از برجام به تفاهم رسیده اند. سخنگوی کاخ کرملین 
در پاس به ســوال خبرنگاری مبنی بر ارزیابی کرملین از 
 خواسته وزیر خارجه آمریکا از ایران گفت: اینکه تهران 
چگونه این  مورد را ارزیابی می کند، مهم تر است. وی 
افزود: کرملین و کشورهای مربوطه اروپایی پایبندی خود 
به اجرای برجام و عزم خــود برای حفظ این توافق را اعام 
کرده اند و روسیه و کشورهای اروپایی بارها ابراز امیدواری 
یس جمهوری  کردند که ایران در برجام بماند.  سخنگوی ر
روسیه تصری کرد: در واقع آمریکا تنها کشوری است که با 

وجود تمام پیامدهای منفی از برجام خارج شد.
وی نتیجه گیری کرد: به همین دلیل در این شرایط باید 
خواسته های آمریکا چه  پرســید که تهران در این مورد 
دیدگاهی دارد، زیرا معامله هسته ای همچنان پابرجاست 
و فقط واشنگتن از آن خارج شده است.  پسکوف در پاس 
به خبرنگاری که از وی ســوال کرده بود آیا موضوع توافق 

هسته ای با ایران محور مذاکرات پوتین و مکرون را تشکیل 
هار کرد: گفت وگوی سران روسیه و فرانسه به  می دهد، ا
ل  توافق هسته ای محدود نمی شود و روابط دوجانبه و مسا

بین المللی نیز مطر خواهد شد.
یسان جمهوری روسیه و فرانسه قرار است درحاشیه  ر
همایش بین المللی اقتصادی ســن پترزبور با یکدیگر 
ل مکرون قرار اســت به  دیدار و گفت وگو می کنند. امانو
عنوان میهمان افتخاری در کنفرانس بین المللی اقتصادی 

سن پترزبور روسیه شرکت کند.
این کنفرانس روز پنجشنبه ســوم خرداد ماه جاری به 
مدت سه روز در پایتخت فرهنگی روسیه برگزار می شود 
و طبق برنامه اعام شده از سوی کرملین، مکرون روزهای 
پنجشنبه و جمعه در روســیه خواهد بود. به گزارش ایرنا، 
و که حدود یک ماه پیش از ریاســت سازمان  مایک پمپ
جاسوســی آمریکا به ســمت وزیر امور خارجه منصوب 
شده، عصر دوشنبه در ســخنانی مملو از اتهام بی اساس 
علیه ایران راهبرد جدید دولت آمریکا را در قبال ایران بعد 
از خروج کشورش از برجام که با انتقادهای زیادی روبه رو 
شد، اعام کرد. وی گفت: آمریکا پس از خروج از برجام به 
دنبال تشدید فشار مالی و تحریم های بی سابقه علیه ایران و 
مونی منطقه ای این کشور و ممانعت  جلوگیری از نفوذ و ه

از برنامه های هسته ای و موشکی تهران است. 
و در ســخنرانی خود که  شــر بــرای ایران  پمپ

گذاشته مدعی شد که برجام نقایص مرگبار دارد و جهان 
یس جمهوری اسامی ایران  را به خطر انداخته اســت. ر
نیز در واکنش به این سخنان با تاکید براینکه دولت جدید 
آمریکا این کشور را به  سال پیش برگرداند، گفت: همه 
کشورهای دنیا خواهان اســتقال در تصمیم  هستند و 
شاید آمریکایی ها بتوانند با فشار در بعضی جاها کاری به 
پیش ببرند اما منطق نمی پذیرد که آنها بخواهند برای دنیا 
ول سیاست خارجی  تصمیم بگیرند.  فدریکا موگرینی مس
اتحادیه اروپا نیز با اشاره به اینکه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در همه  گزارش فصلی خــود پایبندی ایران به 
آژانس تصری کرده که  برجام را تایید کرده است، افزود: 
از سوی ایران دریافت کرده  همه دسترســی های الزم را 
است. موگرینی تاکید کرد: اتحادیه اروپا به استمرار اجرای 
کامل و موثر برجام متعهد است و تا زمانی که ایران به همه 
تعهدهای هسته ای خود پایبند باشد همچنان که تاکنون 

بوده متعهد خواهد ماند. 
وزیر خارجه ایــران نیــز در واکنش به این ســخنان 
در توییتر نوشــت: دیپلماســی حقه بازی آمریکا صرفا 
بازگشت به عادت های گذشته است آمریکا محبوس در 
توهمات و سیاست های شکســت خورده ای است که از 
ســوی گروه هایی با منافع خاص دیکته می شود، همان 
انتخاب های غلط را تکرار می کند و به تبع آن همان نتایج 

زیان بار را برداشت خواهد کرد. 

1 شر آمریکا برای ایران واکنش مسکو به 

ا است ف بر ا  ه و ارو  کرم مو روس


