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شرکت ظریف در چالش
 10سالگی درباره جان بولتون!

...

ویژه های خراسان
تصمیم جدید مسئوالن درباره
انتشار اسناد دفاع مقدس
بر اســاس ابالغیه جدید یک مقام مسئول
به همه نهادها ،سازمان ها و ادارات ،تاکید
شده است دستگاه های مذکور موظف اند
فهرستمشروحاسنادومدارکدفاعمقدس
را که در اختیارشان است یا قرار می گیرد و
افشای مطالب آن ها ،به حقوق اشخاص یا
مصالحدولتلطمهمیزند،بهشورایقانونی
انتخاب شده در این زمینه ارائــه کنند و در
صورت تصویب شــورای مذکور ،برای مدت
زمان مقرر ،محرمانه محسوب و تا انقضای
مدتمصوبیاتصمیممجددشورا،قابلارائه
-غیرازمراجعصالحهقانونی-نخواهدبود.

 2شرطمهمبرایبرگزاری
گردهماییهایدولتی
درحالیکهبراساسدرخواستیکیازاعضای
کابینه به هیئت دولت ،پیشنهاد شده بود یک
گردهمایی بین المللی در اواسط سال آینده
درکشوربرگزارشود،یکمقاممسئولدرنامه
ایبهاینعضوهیئتوزیرانازاوخواستهاست
با توجه به تصمیمات جدید دولت و اهمیت
مدیریت هرچه بهتر هزینه ها ،حداکثر تا پایان
امسال جزئیات هزینه هــای گردهمایی از
جمله  محل هــای تامین اعتبار آن ،کمک
نهادهای بین المللی ،حامیان تبلیغاتی و نیز
اقدامات به عمل آمده برای صرفه جویی در
هزینههارابهصورتدقیقتشریحکندتاامکان
صدورمجوزبرایآنفراهمشود  .

چهره ها و گفته ها
آیت ا ...جوادی آملی از مراجع تقلید با
بیان این که جامعه اسالمی باید روی پای
خود بایستد و به بیگانه تکیه
نکند،افزود:کسانیکهبه
بیگانگانتکیهمیکنند
فکر اسالمی ندارند.
/رسا
حسین مرعشی سخنگوی حزب
کارگزاران سازندگی گمانه زنی درباره
فاصله گرفتن اصــاح طلبان از دولت
تدبیر و امید را نادرست دانست و گفت:
اصالح طلبان در عبور از
گردنه سختی که کشور
دچار آن شده در کنار
دولت هستند.
/ایرنا

سرلشکرعبدالرحیمموسویفرمانده
کل ارتش با تاکید بر این که تا اضمحالل
رژیم صهیونیستی ارتش و سپاه دست از
دست یکدیگر بر نخواهند داشت ،افزود:
در فضای مجازی هم ،دشمنان انقالب
اسالمی باید قــدرت مدافعان انقالب
و اســــام را ببینند
و دچــــار رعـــب و
وحشت شوند.
/فارس

بازداشت مرضیه هاشمی به روش
«بازداشت بدون دلیل» توسط پلیس آمریکا
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و انجمن قلم آمریکا
خواستار آزادی فوری هاشمی شدند

بعد از گذشت چند روز از دستگیری غیرقانونی
مرضیه هاشمی ،مجری ،خبرنگار و مستندساز
شبکه پــرس تــی وی ،بــراســاس گـــزارش های
منتشرشده ،قرار است جلسه دادگاه او روز جمعه
به وقت آمریکا در واشنگتن دی سی برگزار شود.
براساس گزارش پرس تی وی ،هاشمی که برای
دیدار با فرزندان و بستگان و عیادت از برادر بیمار
مبتال به سرطانش به زادگاهش
سفر کــرده بــود ،روز یک شنبه در
فــرودگــاه سنت لوئیس لمبرت
بازداشت شده و پس از ساعت ها
بیخبریکامل،سرانجامدرگفت
و گــوی کوتاه تلفنی با دخترش
گفته است مسئوالن زندان دست
و پای او را با زنجیر بسته و همانند
یک جانی با او رفتار کرده اند .این
مجری آمریکایی االصل مسلمان
شده ،همچنین از رعایت نکردن
حقوق اولیه اش توسط ماموران
زنـــدان خبر داده و اظــهــار کــرده
است که حجاب او به رغم اعتراض
جدی اش برداشته شده و در بدو ورود ،از او بدون
حجاب عکس برداری شده است .همچنین تنها
دو تی شرت به او داده شده که هاشمی از یکی
از آن ها به عنوان پوشش سر استفاده کــرده و
همچنانازداشتنپوششکاملاسالمیمحروم
اســت .مسئوالن زنــدان دیگر حقوق مسلم این
خبرنگار بین المللی مسلمان را نیز رعایت نکرده
و غذای حالل در اختیار او نگذاشته اند« .حسین
هاشمی» فرزند مرضیه هاشمی هم در مصاحبه
با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» با بیان این که از
وضعیتمادرخودکامالبیاطالعاست،گفتهکه
اووخواهرشاینهفتهبرایادایشهادتدربرابر
یکهیئتمنصفهاحضارشدهاند.بهگفتهاو،مادر
آنها به عنوان یک «شاهد کلیدی» (Material
 )Witnessبرای یک پرونده نامشخص بازداشت
شدهاست.بهگزارشفارس،کارشناسانحقوقی
میگویند در صورت صحت این گزارش ،به نظر
میرسددولتآمریکافعالقصدندارداتهامیعلیه
خانم هاشمی طرح کند و از حربه دستگیری به
بهانه اخذ شهادت ،برای ادامه بازداشت استفاده
میکند .در حقیقت این روشی است که دولتها
در آمریکا زمانی به آن متوسل میشوند که دلیل
محکمهپسندی برای بازداشت یک فرد ندارند،
امامیخواهنداورابازداشتکنند.
▪واکنش های فراملی به بازداشت غیرقانونی
هاشمی

ایــن در شرایطی اســت کــه ابـــراز واکــنــش هــا به
دستگیری و وضعیت نگران کننده هاشمی از

سوی افــراد حقیقی و حقوقی در ایــران و سراسر
جهان ادامه دارد .در یکی از تازه ترین این واکنش
ها ،انجمن بینالمللی روزنامهنگاران خواسته
است در اسرع وقت درباره علت بازداشت مرضیه
هاشمیاطالعرسانیشود.فدراسیونبینالمللی
روزنامهنگاران(آیافجی)روزپنجشنبهدرحساب
توئیتری خود نوشت« :مرضیه هاشمی ،خبرنگار
ایرانی در آمریکا بازداشت شده
در حالی کــه اتــهــامــات او علنی
نشده اســت .ما به شــدت نگران
او هستیم و از مقامهای آمریکا
میخواهیم هر چه زودتــر در این
بارهشفافسازیکنند».درداخل
آمریکاهمسوزانناسلمدیرعامل
انجمنقلماینکشورطیبیانیهای
خــواســتــار آزادی فـــوری خانم
هاشمی شده و ابراز نگرانی کرده
کهآمریکااینخبرنگاررادرارتباط
باتنشهایسیاسیمیانتهرانو
واشنگتنبازداشتکردهباشد.در
روزهایگذشتهحزبا...لبناننیز
بازداشت ظالمانه مرضیه هاشمی خبرنگار شبکه
تلویزیونی پرس تی وی توسط ماموران آمریکایی و
توهینبهاعتقاداتایشانرابهشدتمحکومکرده
بود .رابرت دیوید استیل؛ نامزد جایزه نوبل صلح و
افسر سابق سیا با اشاره به این که مرضیه هاشمی
نزد جامعه سیاهپوستان آمریکایی مورد احترام
خاصی است ،گفت :بازداشت وی بدون دلیل و
اتهام خاصی بوده است و این کار به دونالد ترامپ
ضربه وارد می کند که نیاز به حمایت سیاهان
آمریکایی دارد .امیرعبداللهیان ،دستیار ویژه
رئیسمجلسدراموربینالمللنیزدراینخصوص
تصریح کرد« :اگر مرضیه هاشمی فورا آزاد نشود،
پایان این بازی به دست آمریکا نخواهد بود ».پیش
ازاومحمدجوادظریف،وزیرامورخارجهکشورمان
و عبدالعلی علی عسکری ،رئیس سازمان صدا و
سیمابهصورتجداگانهایناقدامراکامالسیاسی
وغیرقابلقبولبیانکردندوخواستارآزادیفوری
و بی قید و شرط مرضیه هاشمی شدند .از صبح
روز چهارشنبه ،هم بسیاری از کاربران شبکه های
اجتماعی با هشتگهای #مرضیه_هاشمی_را_
آزاد_کنید و  FreeMarziehHashemi#اقدام
به تولید محتوا درباره اوکرده و به رفتار غیرقانونی
و وحشیانه پلیس آمریکا با این مجری آمریکایی-
ایرانی اعتراض کردهاند .همچنین ستاد حقوق
بشرایران،انجمنروزنامهنگارانمسلمان،سازمان
بسیج رسانه و جامعه رسانه ای انقالب و در شروع
ماجرا معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما در
بیانیه هایی جداگانه این رفتار دولت آمریکا را به
شدتمحکومکردهبودند.

باشگاهخبرنگاران-وزیرخارجهکشورمانباانتشارتصویریدرتوئیتر،باطعنهبهیاوهگوییهایآمریکاواسرائیلبرایحملهبهایراندرسال۲۰۰۹
و ۲۰۱۹اشارهکردونوشت«:همانیاوهگویی،همانقلدری،همانتوهم»چالش 10سالگیکهظریفدرآنشرکتکردهیکچالشبینالمللی
استکهدرآنیکتصویراز 10سالقبلبانمونهمشابهآندرحالمقایسهمیشود،ظریفهمدراینبارهبهمواضعجانبولتوناشارهکردهاست.

دربیانیهنشستاخیرهیئترئیسهخبرگانمطرحشد

توصیههایمعیشتیخبرگانبهدولت

پنجمین جــلــســه مــشــتــرک هــیــئــت رئــیــســه و
کمیسیونهایمجلسخبرگانباصدوربیانیهای،
بهکارخودپایانداد.بهگزارشایسنا،دربخشیاز
بیانیهپایانیپنجمینجلسهمشترکهیئترئیسه
و کمیسیونهای مجلس خبرگان با اشاره به هم
افزایی قوا برای بهبود وضعیت کالن اقتصادی
کشور آمــده اســت :ضــروری اســت رؤســای قــوا به
ویژه رئیس جمهور محترم با استفاده از نظرات و
راهحلهای اقتصاددانان دلسوز و فعاالن بخش
خصوصی با هدف تقویت ارزش پول ملی و کاهش
فشار بر طبقات ضعیف و زحمتکش ،تمام تالش
خود را مبذول دارند .حمایت از تولیدکنندگان،
بررسیراههایمقابلهجامعوقطعیباهرگونهنفوذ
دشمندرنهادهاوادارات،فعالسازیدیپلماسی
اقتصادیعلیالخصوصدربارههمسایگان،سامان
دهی فضای مجازی و مقابله با ابتذال اخالقی
و جنگ روانــی دشمن و تأکید بر ضــرورت توسعه
صنعت فضایی از دیگر نکات مورد اشاره مجلس
خبرگان رهبری در این بیانیه بود .در همین زمینه
پایگاه خبری انتخاب نیز مدعی شد :بندی علیه
محمدجوادظریف،وزیرخارجهکشورماندرپیش
نویس بیانیه خبرگان وجود داشت که در نسخه
اصلیورسمیحذفشد.
▪آیــت ا ...جنتی :همگی باید تــاش کنیم
وضعیتمعیشتیمردمرابهبودببخشیم

آی ـتا ...احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان

هــم در سخنانی در جلسه مشترک هیئت
رئیسه و کمیسیون هــای مجلس خبرگان
گفت :امــروز دشمن بــرای حکومت اسالمی
نقشه کشیده است و به همین دلیل باید در کنار
هم ایستادگی و توطئهها را خنثی کنیم .وی
همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی
مردم ،تاکید کرد :وضعیت معیشتی برخی از
مردم در حالت خوبی نیست و همگی باید تالش
کنیم این موضوع را بهبود ببخشیم .دولت نیز
باید با حذف هزینههای زاید و فروش اموالی
که در اختیار دارد ،به وضعیت اقتصادی مردم
سامان ببخشد.
شرایط اقتصادی کنونی نباید در جامعه ما
ایجاد نا امیدی کند .اگر مردم نا امید شوند،
دیگر در صحنه حضور پیدا نمیکنند .آیت ا...
جنتی همچنین با اشــاره به مسائل سیاست
خارجی تأکید کرد :بدون شک اروپــا نیز اگر
از آمریکا بدتر نباشد ،بهتر نیست؛ زیرا آ نها
نیز در قضیه برجام تنها اتالف وقت میکنند
حتی برخی از ایــن کــشــورهــای اروپــایــی از
گروهک منافقین هم حمایت به عمل میآورند
و د لبستن به اروپــا نیز عین سفاهت است.
جنتی با اشاره به سخنان رهبری درباره مقابله
با اقــدام آمریکاییها در صــورت پــاره کردن
برجام ،تصریح کرد :باید از مسئوالن گله کنیم
که چرا این کار(آتش زدن برجام) را نکردند؛ در
نهایت هم باید همین کار را بکنند.

...

نمازجمعه
خطیب جمعه تهران FATF :ساز و
کاری برای اشراف اطالعاتی بر
دیگر کشورهاست
محمداکبری  -خطیب ایــن هفته نماز
جمعه تهران با بیان این که  FATFدر ظاهر
برای مبارزه با پول شویی و تروریسم شکل
گرفته اســت ،افــزود :امــا در حقیقت این
نهاد ساز و کاری برای اشراف اطالعاتی
بــر مــنــابــع و سیستم اطــاعــاتــی دیگر
کشورهاست.
به گــزارش خراسان آیت ا...محمد علی
موحدی کرمانی درخطبه های نمازجمعه
دیــروز پایتخت اظهارکرد FATF :بازوی
خــزان ـهداری آمریکا بــرای اعمال هرچه
موثرتر تحریم علیه ایران و جریان مقاومت
است.
ای ــن اعــتــراف صــریــح یــکــی از مسئوالن
خزانهداری آمریکاست که میگوید برای
قــراردادن ایران در تنگنا و سختتر کردن
شرایط بــرای ایــران ،به FATFنــیــاز است.
وی همچنین خاطرنشان کرد :مرکز پول
شویی دنیا آمریکا و اروپاست .مگر ترامپ
خــود اعــتــراف نکرد کــه آمریکا داعــش را
ایجاد کرده است .خانوم کلینتون می گوید
من به  112کشور جهان سفر کــردم و با
بعضی کشورها به توافق رسیدیم به محض
اعالم موجودیت داعش ،آن را به رسمیت
بشناسند.
آیت ا ...موحدی کرمانی گفت :ما قانون
مبارزه با پول شویی و و تروریسم را داریم که
در مجمع نیز به تصویب رسیده است؛ اما
در مواجهه با نسخههای استعماری باید با
هوشمندی و تدبیر عمل کرد .البته نقش
وزارت خارجه در این زمینه بسیار مهم است
و باید با دیپلماسی فعال و هوشمند به تبیین
سیاستهای ایران بپردازد.

