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یکشنبه  30دی  13 ،1397جمادیاالول ،1440
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
فاح َش ِة َك ِ
ذيع ا ْل ِ
فاع ِلها.
ُم ُ
فاش كننده زشتى ها ،همانند انجام دهنده آن هاست.
(شرح غررالحكم :ج  ،6ص )125
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تازههای مطبوعات
••جمهوری اسالمی -مسیح مهاجری در
یادداشتی خطاب به رئیس جمهور نوشت:
آن چه تاکنون دولت شما در مقابله با بحران
اقتصادی انجام داده ،مبارزه با معلول است.
شما راهی غیر از مبارزه با علت ندارید .علت،
وجود عناصری در دستگاههای دولتی است
که با شما همراه و همفکر نیستند .بازرسی
ویژه ریاست جمهوری میتواند با این مشکل
برخورد و به شما برای پاک سازی بدنه دولت
کمک کند .چرا آن را فعال نمیکنید؟
••ابتکار -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
دولــت دوازدهـــم کــار قابل تقدیری انجام
داده و نام افرادی را که متقاضی شرکت در
جشنواره فجر هستند ،منتشر کرده است.
آن قدر رسانهها در این فهرست بیاخالقی
کردهاند که انسان انگشت به دهان میماند.
برخی از خبرگزار یها و روزنامهها حتی
نام خبرنگار سیاسی و اندیشه را به عنوان
خبرنگار سینمایی معرفی کر دهاند.
••وطن امروز -مهدیمحمدیدریادداشتی
نوشت :آمریکاییها درصدد «درونیسازی
مؤلفههای فشار» در ایــران هستند .این
مهمترین موضوعی است که برای هر نوع
سیاستگذاری در سال  98باید به آن توجه
کرد .جلوگیری از درونی شدن مؤلفههای
فــشــار و بسیج جــریــان غــر بگــرا بــه نفع
اهداف آمریکا و اسرائیل در داخل کشور،
ضروریترین اقدام پیشگیرانهای است که
میتواند راهبرد فشار آمریکا را به طور پایدار
به شکست بکشاند و از صحنه خارج کند.

...

انعکاس
••نامه نیوز نوشت  :مهدی چمران برادر
شهید دکتر مصطفی چــمــران ،اظهارات
موسوی خوئینی ها را نشانه اشکال در
حافظه تاریخی وی دانست و گفت« :این که
امام موسی صدر و دکتر چمران با نهضت
انقالب همراه نبودهاند حرف بسیار عجیبی
است .دکتر چمران قبل از انقالب اساسا
برای مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی به لبنان
رفت .آن جا پایگاه ساخته و نیروهای ایرانی
را تربیت میکرد .همچنین از طریق مرحوم
حاج احمد آقا با حضرت امام در نجف ارتباط
داشت .امام موسی صدر نیز یک تحول بزرگ
در شیعیان لبنان به وجود آورد».
••تابناک نوشت  :سیداحسان قاضیزاده
هاشمی عضو فراکسیون جوانان با اشاره به
گذشت بیش از چهار ماه از اجرای قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان و روند اجرای آن
و همینطور اقدامات مجلس برای نظارت
بر اجــرای قانون ،گفت :طبق برآور دهایی
که داشــتـهایــم ،حــدود هــزار بازنشسته که
شامل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
میشوند،هنوزازمسئولیتخودکنارهگیری
نکرد هاند که طبع ًا باید توسط نها دهای
نظارتی ،بازرسی ،دیوان محاسبات و دستگاه
قضایی مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد که
این کار انجام شده است.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:
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جزئیات جدید از واکنش قاطع عراقچی به رفتار دیپلمات های اروپایی در تهران

اخبار

اروپایی ها به سمت ترامپ متمایل شده اند

خبرگزاری رویترز دربــاره جزئیات
جلسه پرتنش  10روز پیش دیپلمات
های اروپایی در تهران مدعی شده
اروپــا بــرای «تحریم» ایــران و صدور
یک «بیانیه سیاسی تند علیه برنامه
موشکی» کشورمان آماده می شود.
به ادعــای این خبرگزاری قــرار است
بیانیه اروپــا فــردا (دوشنبه) رسانه
ای شــود .خبرگزاری رویترز از این
تــحــوالت نتیجه گــیــری کــــرده که
«کشورهای اروپایی در مسئله ایران
به سمت دونالد ترامپ رئیسجمهور
آمــریــکــا متمایل ش ــدهان ــد ».اشــاره
ایــن خــبــرگــزاری بــه جلسه پرتنش؛
جلسه ای اســت کــه روز  18دی در
تهران بین دیپلمات هــای فرانسه،
انگلیس ،آلمان ،دانــمــارک ،هلند و
بلژیک و عراقچی برگزار شده است.
به گــزارش فــارس ،رویترز با اشــاره به
این که اروپایی ها اردیبهشت برای
متقاعد کــردن ترامپ به ماندن در
بــرجــام ،تحریم هــای علیه ایـــران را
پیشنهاد کــرده بودند ،خبر داده که
آن ها اکنون اقدامات و تدابیر مشابه
پیشنهاد قبلی را آماده کرده اند .بنا
بر ادعــای ایــن گـــزارش ،اروپــایــی ها
همچنین قــرار است فــردا یک بیانیه
مشترک درباره ادعای «مداخله ایران
در منطقه و درخــواســت بــرای پایان
دادن به آزمایش های موشکی» صادر

کنند .در عین حــال دیپلمات های
اروپایی به این خبرگزاری گفته اند
از نظر موگرینی ابتدا باید سازوکار
مالی ویــژه ایجاد شــود .به گفته این
دیپلمات ها ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا نگران این مسئله است
که اتخاذ فوری این تدابیر به فروپاشی
کامل توافق هستهای و خروج ایران از
برجام بینجامد .با این حال یک مقام
اتحادیه اروپــا «هرگونه شکاف بین
موگرینی و دولت های اتحادیه اروپا» را
رد کرده و گفته است ،به محض این که
ساز و کار مالی راه بیفتد بیانیه اشاره
شده منتشر خواهد شد .همچنین یک
دیپلمات به رویترز گفته است« :نوعی
ناامیدی بین بریتانیا ،فرانسه و آلمان
بعد از مرحله اول دیپلماسی با ایران به
وجود آمده است .ما فکر میکردیم که
میتوان در حوزههای مختلف با ایران
وارد مذاکره شد».رویترز همچنین به
نقل از همین دیپلمات های اروپایی
گزارش داد کشورهای اروپای شرقی
بــه دلــیــل تهدید روســیــه و دریــافــت
تضمین هــای امنیتی ممکن است
بیشتر به سمت آمریکا متمایل شوند.
ایندیپلماتهاهمچنینمیگویندکه
برگزارینشستضدایرانیبهمیزبانی
لهستان میتواند منجر به شکاف بین
کشورهای اروپـــای غربی و اروپــای
شرقی شود.

ایرانی بدهند ،اما از طرف ایرانی ،هیچ
کس آن را تحویل نگرفت و سرانجام
اروپاییها نیز رفتند.
▪هشدار شدید خــرازی :شکست
برجام امنیت اروپا را تحت الشعاع
قرار می دهد

▪روایـــت انتخاب از جلسه مــورد
اشاره رویترز

در همین حال روزنامه ایــران و پایگاه
انتخاب هم مبتنی بر شنیده های خود
اطالعات جدیدی از این نشست ارائه
کرده اند .به نوشته منابع خبری ،در
این نشست از پیش اعالم نشده که در
ساختمان وزارت خارجه ایران برگزار
ش ــده ،سید عــبــاس عراقچی معاون
سیاسی وزیر خارجه و نمایندگان طرف
ایرانی با عصبانیت از مواضع اروپایی ها
ناگهان از جا برخاسته ،از جلسه بیرون
رفت ه و در را بستهاند .بنا بر این گزارش،
پس از آن که اروپایی ها نگرانی های
خود را از برنامه موشکی ایــران اعالم
کردند و به ایران اتهام عملیات در خاک
اروپــا را زدنــد ،یکی از دیپلما تهای
اروپایی کاغذی بیرون آورد تا بیانیهای

از طرف جمع بخواند .در این لحظه،
عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر
خارجه با قاطعیت حرف طرف مقابل
را قطع کرد و گفت« :فکر میکردیم
آمده اید تا از کم کاریهای خود درباره
برجام بگویید یا درباره تروریستهایی
که در اروپا پناه داده اید ،توضیح دهید
و عذرخواهی کنید».
▪وقتی عراقچی دیدار را نیمه کاره
رها کرد و در را محکم بست!

بنا بر ایــن گزارش ،عراقچی سپس
اجازه نداد آنها سخنان خود را ادامه
دهند و اعــام کــرد که «دیـــدار تمام
است» .او سپس از جلسه خارج شد،
در را محکم بست و رفت .در این بین،
دیپلماتهای اروپایی خواهش کردند
که یادداشت خود را تحویل مقامهای

همزمان با این تحوالت پایگاه اینترنتی
پــولــیــتــیــکــو نــوشــت رئــیـسجــمــهــور
آمریکا تالش میکند برجام را نابود
کند و در این مسیر از اختال فهایی
که اروپاییها دارن ــد ،بهره میبرد.
دیــروز کمال خــرازی رئیس شــورای
راهبردی روابــط خارجی کشورمان
نیز تأخیرهای مکرر اتحادیه اروپا برای
عملیاتی کــردن سازوکار مالی ویژه
تعامل بــا ای ــران مــوســوم بــه اس.پــی.
وی ،به بهانه ناتوانی از اعمال نفوذ
بر شرکتهای اروپــایــی را غیرقابل
پذیرش دانست و گفت :اگر دولتهای
اروپایی میدانستند که بر شرکتهای
خود نفوذی ندارند ،چرا با ایران وارد
مذاکره شدند؟ به گزارش ایسنا ،وی
در دیدار با هیئتی از موسسه ایتالیایی
امور بینالمللی افزود :تن دادن اروپا به
فشارهای آمریکا در این مقطع موجب
فشارهای بیشتر آمریکا بر اروپا در آینده
خواهد شد .خرازی همچنین هشدار
داد که شکست برجام ،امنیت اروپا را
نیز تحتالشعاع قرار خواهد داد.

نیویورک تایمز :بازداشت مرضیه هاشمی به عنوان شاهد مطلع ،اقدامی غیرمعمول است
کند .پلیس فدرال و وزارت خزانهداری آمریکا
تاکنون از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری
کــرده بودند .هر چند مقا مهای آمریکایی به
«آسوشیتدپرس» گفتند که انتظار میرود بعد از
شهادت مرضیه هاشمی در برابر هیئت منصفه
وی فوری آزاد شود ،پسر ارشد خانم هاشمی روز
جمعه درباره این موضوع ابراز تردید کرد و گفت
معلوم نیست چه مدتی جلسات «شهادت» او در
دادگاه به طول خواهد انجامید.
«حسین هاشمی» که در بیرون از جلسه دادگاه
منتظر شنیدن خبری از مــادرش بــود ،به این
رسانه گفت« :ما امیدوار هستیم که (دادگــاه)
پایان یابد و او همین هفته آزاد شود اما این طور
به نظر نمیرسد که قــرار باشد چنین اتفاقی
بیفتد در نتیجه ما فقط منتظر شنیدن خبرهای
بیشتر هستیم ».پس از این نیز خبری در رسانه
ها منتشر شد که یکی از قضات فدرال آمریکا با
درخواست بازرسان این کشور مبنی بر ادامه
نگهداری مرضیه هاشمی در زندان موافقت کرده
است .در همین زمینه نیویورک تایمز نوشت:
خبرنگار شبکه تلویزیونی پرس تی وی ایران

به عنوان شاهد مطلع در آمریکا بازداشت شده
که این اقدامی غیرمعمول در رویههای قضایی
آمریکاست.در همین زمینه ریکاردو باسکواس
استاد دانشکده حقوق دانشگاه «میامی» هم
در گفت و گو با فارس اظهار کرد« :یک «شاهد
کلیدی» عمال میتواند هرکسی باشد که درباره
یک پرونده اطالعاتی دارد" .کلیدی" تعریف
دقیق نــدارد و این یعنی به هیچ وجه دولــت را
محدود نمیکند ،به خصوص زمانی که "پرونده"
تحقیقاتی است که فقط دولت از گستره آن مطلع
است».وی افزود« :متمم چهارم [قانون اساسی]
به صراحت میگوید که بازداشت هر شاهدی
خالف قانون اساسی است ،چراکه بنا بر تعریف،
هیچوقت «ادله کافی» برای باور به این که یک
شاهد جرمی را مرتکب شده ،وجود ندارد .متمم
چهارم بازداشت «غیرمعقول» را که عبارت است
از بازداشت غیرمنطقی یا خودسرانه ،که به جای
شواهد بر حدس و ظن مبتنی است ،منع میکند.
بنابراین ،متمم چهارم به صراحت بازداشت
یک شاهد را منع کــرده اســت ».از ســوی دیگر
کمیسیون حقوق بشر اسالمی انگلیس شامگاه

«روبات»های توئیتر در خدمت
براندازان

خــبــرگــزاری ایــرنــا بــا انتشار یــک داده نما
(اینفوگرافی) از تأثیرگذاری گسترده روبات
هــای توئیتری در داغ شــدن یک هشتگ
ضــدایــرانــی خبر داد .ایــن خــبــرگــزاری با
اشــاره به  50هــزار بار بازنشر یک هشتگ
در حمایت از نشست ضدایرانی لهستان،
نوشته کــه حــدود  370اکــانــت توئیتری
هر کدام بیش از  500بار اقــدام به توئیت
زنی یا ریتوئیت این هشتگ کــرده انــد .به
شکلی که برخی اکانتها در روز بیش از
100بــار توئیت زد هانــد .همچنین بیشتر
بودن تعداد ریتوئیت ها در مقایسه با الیک
ها نشان دهنده غیرعادی بــودن هشتگ
سازی درباره این نشست ضدایرانی است.
«روبــات توئیتر» ،نوعی نــرمافــزار است که
کنترل حسا بهای کــاربــری را در دست
میگیرد و به صورت خودکار اقدام به انتشار
پیام در توئیتر ،بازنشر آن ها ،دنبال کردن،
لغو دنبال کردن و ارسال پیامهای مستقیم
برای حسابهای دیگر میکند .به گزارش
خبرگزاری دانشجو ،برخی گــزار شهــا و
اظــهــارنــظ ـرهــا در گــذشــتــه نــیــز بــه نقش
روبا تهای توئیتری در تبلیغ علیه ایران
در فضای مجازی اشــاره کــردهانــد .شبکه
خبری الجزیره به تازگی در گزارشی ،ضمن
مصاحبه با تحلیلگران سیاسی و عناصر جدا
شده از گروهک تروریستی منافقین ،به پشت
پرده راه افتادن توفانهای توئیتری و ترند
شدن هشتگهای معاندان نظام جمهوری
اسالمی ایران پرداخته است.

بادامچیان :خنده دار است کسی
هاشمی را سوپرچپ یا لیبرال بداند

تأیید «بازداشت بدون اتهام» خبرنگار پرس تی وی
دادگاهی در آمریکا تایید کرد که خبرنگار شبکه
«پــرس تــیوی» ،بــدون اتهام و صرفا به عنوان
یک «شاهد کلیدی» در یک پرونده نامشخص
بازداشت شده است .این روشی است که دولتها
در آمریکا زمانی به آن متوسل میشوند که دلیل
محکمهپسندی برای بازداشت یک فرد ندارند،
اما میخواهند او را بازداشت کنند.
به گــزارش فارس به نقل از آسوشیتدپرس ،بر
اســاس اسناد این دادگــاه که به دستور «بریل
هــاول» قاضی دادگــاه منطقهای منتشر شده،
هاشمی به عنوان «شاهد کلیدی» یک پرونده
نامشخص بــازداشــت شــده و اتهامی علیه او
مطرح نشده اســت .وی تاکنون دو بــار بــرای
ادای شهادت در یک دادگاه منطقهای در برابر
قاضی رسیدگیکننده به ایــن پرونده حاضر
شده است و به گفته مقا مهای آمریکایی پس
از تکمیل شهادت ،آزاد میشود .با وجود این
هیچ زمانی برای آزادی وی اعالم نشده است.
بر اســاس یک قانون قدیمی در آمریکا ،دولت
فدرال آمریکا میتواند افراد را بدون اتهام و صرفا
به عنوان شاهد کلیدی یک پرونده ،بازداشت
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جمعه در سبک جدیدی از اعتراض به ناقضان
حقوق بشر بینالمللی ،شعارنوشتههایی را در
حمایت از مرضیه هاشمی خبرنگار و مجری
مسلمان شبکه پر س تیوی بر روی ساختمان
بی.بی.سی در لندن به نمایش گذاشت .معاونت
امــور زنــان و خــانــواده رئیس جمهور نیز ضمن
محکوم کردن بازداشت این خبرنگار زن مسلمان
و اعــام حمایت از حقوق مسلم انسانی وی از
مقامات مسئول می خواهد تالش خود را برای
آزادی او به کار گیرند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه گفت:
هاشمی در خــط انــقــاب و امــام فعالیت
میکرد .این که کسی بخواهد شخصی مثل
هاشمی را سوپرچپ یــا لیبرال بــدانــد،
خــنــدهدار اســت .اســدا...بــادامــچــیــان در
گفت وگو با خبرآنالین با تاکید بر این که
می خواهد درخصوص مطالبی که درباره
مرحوم هاشمی مطابق واقعیت نیست،
توضیح دهد ،گفت :در نظر دارم که در ذهن
نسل جــوان ما مطلب غیر واقــعــی دربــاره
ایشان و دیگر افراد انقالب نماند.وی افزود:
در این شکی نیست که مرحوم آقای هاشمی
از عناصر اصلی انقالب اسالمی است؛ حاال
اگر انقالب اسالمی چپ است ،راست است،
افراطی است ،محافظه کار است پس کل
عناصرش هم باید همین باشند درحالی که
انقالب اسالمی هیچ کدام از این ها نیست.

