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...

تازههای مطبوعات
••ایران-عفتمرعشیهمسرمرحومهاشمی
رفسنجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که
کدام دوره برای او از همه سخت تر بود گفت:
خــود ایــشــان ســال هــای  1384تــا 1392
یعنی دورانــی که دروغ ،بیاخالقی ،خالف
و بیقانونی رواج پیدا کرد و به دستاوردهای
انقالب آسیب زد جزو بدترینها میدانست؛
همچنینزمانهاییکهنمیگذاشتندبرنامهها
بهسرانجامبرسد.
••کیهان -امسال نیز با فــرا رسیدن موعد
بررسی بودجه بار دیگر مدعیان اصالحات و
اعتدال جنجالسازی علیه نهادهای خاص
فرهنگی و دینی را آغــاز کردند .حال آن که
کل بودجه این نهادها یک دهم درصد بودجه
عمومیکشوراست!اینجنجالهاحاشیهامن
وپوششیبرایبیتوجهیبهبودجههایکالنی
است که در بخشهای دیگر و عمدت ًا دولتی
هزینهمیشود.

...

انعکاس
••رجا نیوزمدعی شد  :آیـــتا ...جــوادی
آملی با اشاره به دشمنی تاریخی آمریکا گفت:
کفاری که از دشمنی دست برنمیدارند ،شما
هم با آنهــا دشمن باشید ،حواستان جمع
باشد .پنج سال قبل که مسئوالن امور خارجه
آمدهبودندبهآقایانگفتموقتیبهآمریکاییها
دست میدهید ،انگشتانتان را بشمارید!این
مرجعتقلیدخاطرنشانکرد:آدموقتیباکفار
معامله میکند انگشتش را میشمارد ولی
اگر خدای ناکرده فریب بخورد ،دیگر تقصیر
خودش است.
••رویداد 24نوشت :بهرامپارسایی،نماینده
مردمشیرازدرمجلسپیشنهادکردکهموضوع
لوایح  FATFبه همهپرسیگذاشتهشود.

تکذیب ادعای شکنجه اسماعیل بخشی
توسط وزارت اطالعات

فالحتپیشه:فیلماعترافاسماعیلبخشیبههمکاریباحزبکمونیستکارگریپخششد

چند روز پس از طرح ادعای یکی از کارگران مجتمع هفت
تپه مبنی بر این که در دوران بازداشت شکنجه شده ،روز
گذشتهوزیراطالعاتبهجلسهکمیسیونامنیتملیرفت
وضمنارائهگزارشیدراینبارهتأکیدکردکهایناظهارات
صحت ندارد .همچنین فالحت پیشه رئیس کمیسیون
امنیتملیبااشارهبهانتشارفیلمهاییدراینجلسهتأکید
کردکهبراساسبررسیهاوفیلمهاییکهدرجلسهدیروز
کمیسیون نشان داده شده این فرد شکنجه ای نشده و
تنها در بخشی از مسیر بازداشت و انتقال بین او و مأموران
درگیری رخ داده ،اما چیزی تحت عنوان شکنجه صورت
نگرفتهاست.بهگفتهرئیسکمیسیونامنیتملیدراین
مسیر پنج نفر منتقل شده اند که تنها اسماعیل بخشی با
مأموران درگیر شده و شکنجه ای صورت نگرفته و حتی
خوداونیزاینمسئلهرامطرحکردهاست.
ویهمچنینبااشارهبهپخشفیلمیازاعترافاتاسماعیل
بخشی دراینجلسهتصریحکردکهویدرفیلمبههمکاری
باحزبکمونیستکارگریاعترافکردهاست.ویافزود:
البته صدای فیلم کامال واضح نبود اما پایگاه این حزب در
یککشوراروپاییاستوسیاستآنگسترشاعتراضات
درایراناست.رئیسکمیسیونامنیتملیبابیاناینکه
اینماجراجنبههایمبهمینداردواینادعا 20روزبعداز
بازداشت مطرح شده است ،گفت :در این قضیه یک سری

جوسازیهاییازسویرسانههایخارجیوجوددارد،اما
اداره کل اطالعات خوزستان و وزیر اطالعات رسم ًا اعالم
کردند که هیچ گونه شکنجه ای وجود نداشته است  .وی
افزود:براساسایناسنادومدارک،بهایننتیجهرسیدیم
که شکنجه ای در کار نبوده است .همچنین به گزارش
ایسنا ،نجفی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم درباره
جلسهدیروزتأکیدکردکهوزیراطالعاتدراینجلسهگفت:
کار اطالعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت
افراد انجام میشود .علیرضا رحیمی ،عضو کمیسیون
امنیت ملی نیز از احتمال حضور اسماعیل بخشی کارگر
مدعی در این جلسه خبر داده بود.در همین حال فرزانه
زیالبی وکیل مدافع اسماعیل بخشی به روزنامه اعتماد
گفته بود که موکلش به دنبال حضور در این جلسه است.
علیرضا رحیمی نیز گفته که اگر او در جلسه حاضر نشود
بعدها با وی جلسهای جداگانه برگزار می شود .همچنین
هیئتی که به دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل شده،
دیروز وارد خوزستان شد و بررسی های خود را آغاز کرد.
بهگزارشایلنا،اعضایاینهیئتویژه،هرگونهاظهارنظر
درخصوص ادعــای شکنجه کارگر هفت تپه را به بعد از
بررسیکارشناسیموکولکردند.حسامالدینآشنامشاور
رئیسجمهور نیز در کانال تلگرامی خود از دستور صریح
رئیسجمهورورسیدگیبادقتوسرعتاینادعاخبرداد.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

تهران اذانظهر  12:11غروبآفتاب  17:08اذانمغرب  17:28نیمه شب 23:27اذانصبحفردا  5:46طلوعآفتابفردا 7:15

اتحادیهاروپادرادامهفضاسازیهاعلیهایران
یکنهادامنیتیایرانراتحریمکرد

«حرف» و تحریم جدید ،آورده اروپا
در مقابل اجرای برجام!

از دیروز قول و قرارهای اتحادیه اروپا برای
حفظ برجام وارد نهمین ماه خود شده اما
اینقارهبهجایاینکهپاسخگویوضعیت
برجام و تعهداتش برای حفظ برجام باشد،
برای تحریم یکی از نهادهای امنیتی ایران
آمــاده می شــود .تحریمی که در پی یک
سناریویمشخصویکسلسلهفضاسازی
علیه ایران صورت گرفت .تابستان گذشته
فرانسه مدعی شد که ایــران قصد داشته
در خاک این کشور علیه منافقین عملیات
تروریستی(!)انجامدهد.فرانسهدرهمین
ب ــاره ،دارایـــی دو فــرد و همچنین بخش
داخلی وزارت اطالعات ایران در این کشور
را مسدود و چندی بعد هم دانمارک ادعای
مشابهی را مطرح کرد .این موضوع ادامه
پیداکردتااینکهدیروزآندرسساموئلسن
وزیرخارجهدانمارکدرصفحهتوئیترخود
اعــام کرد اتحادیه اروپــا توافق کــرده که
تحریمهایی علیه یک «سرویس اطالعاتی
ایران» به علت آن چه «توطئه در خاک اروپا»
خوانده ،اعمال کند .به گــزارش فارس،
وی مدعی شده که اتحادیه اروپا قرار است
در این راستا دو شخص و یک نهاد ایرانی
را تحریم کند .به ادعــای بی بی سی یکی
از معاونتهای وزارت اطالعات توسط
اتحادیهاروپاتحریمشدهاست.همچنینبه
گزارشایسنا،سعیدهاشمیمقدمبههمراه
اسدا...اسدیدرلیستموسومبهتروریسم
اتحادیه اروپا قرار گرفته است .همزمان با
این ادعا وزیر خارجه هلند در یک اتهامزنی
بیپایه و اساس ،ایران را به قتل دو شهروند
اینکشورمتهمکرد.بالکمدعیشدایران

در پشت پرده دو ترور سیاسی در سالهای
 ۲۰۱۵و  ۲۰۱۷بــوده اســت .همزمان
سفیررژیمصهیونیستیدردانمارکازاین
تصمیماروپاییهااستقبالکردهاست.
▪وعدهمجددسخنگویموگرینی!

با این حال در حوزه برجام نیز جز «حرف» و
«وعده های جدید» اتفاق دیگری رخ نداده
است؛ سخنگوی فدریکا موگرینی دیروز
مجدد گفت :کار ایجاد ساز وکار مالی ویژه
بــرای تجارت با ایــران به خوبی پیش می
رود و اتحادیه اروپــا از تــاش کشورهای
اروپایی در این زمینه حمایت می کند .به
گزارش ایرنا ،مایا کاسیانچیچ از ذکر تاریخ
دقیق راه اندازی ساز و کار ویژه مالی برای
همکاری با ایــران خــودداری کرد و گفت:
«این ساز وکار «به زودی» راه اندازی خواهد
شد ».بعد از چندین بار عهد شکنی اروپا
طی هشت ماه اخیر ،قرار بود این اتحادیه
سازوکار مالی خود موسوم به  SPVرا در
نهایت تا پایان سال  2018عملیاتی کند
اماباگذشتبیشازیکهفتهازسالجدید
میالدیایناتفاقرخندادهاست.همزمان
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان
هم که در هند به سر می برد ،در پاسخ به
سوالیدربارهسازوکارویژهمالیاروپاگفت:
اروپاییهاتالشکردهاندامادرحدانتظارما
نتوانستندپیشرفتکنند.ظریفهمچنین
گفت :ما به همکاری با اروپــا دربــاره SPV
ادامهمیدهیمامامنتظراروپانمیمانیموبا
شرکایسنتیبرایتامینمنافعمردممان
همکاریمیکنیم.

...
اخبار

نطنزی :مرزبانان ربوده شده
میرجاوه دست به دست شدهاند
ایلنا  -صفاری نطنزی عضو کمیسیون
امنیت ملی درباره آخرین وضعیت مرزبانان
ربـــوده شــده گــفــت :ایــن مــوضــوع در حال
پیگیری اســت .بنده هم هفته پیش سفیر
پاکستان را به این جا (مجلس) خواستم ،او
هم قول داد که پیگیری کند و آزاد شوند.
ظاهرا هنوز جای همه آ نهــا کشف نشده
اســت و مقداری دســت به دســت شد هاند.
صفاری نطنزی در پاسخ به این ســوال که
آیا اگر محل آنان را کشف کنیم امکان دارد
که برای آزادیشان عملیات مستشاری در
خاک پاکستان انجام دهیم؟ گفت :اولویت
ما این نیست که بخواهیم در داخل خاک
کشوری عملیات مستشاری انجام دهیم
اگر دولت مستقر پاکستان خودش این کار
را انجام بدهد به نفع ماست ولی اگر آنها
این کار را نکردند و برای ما مشهود بشود
که پاکستان نمیخواهد این کار را بکند
آنموقع باید تصمیمگیری کنیم.

فرماندهنزاجا:نیرویزمینی
ارتشهجومیوواکنشسریع
شدهاست
ایرنا  -فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان
این که یگان های نیروی زمینی ارتش (نزاجا)
متحول و به یگان های «متحرک هجومی»
و «واکنش سریع» تبدیل شده است افزود:
این یگان ها از یگان های تکاوری ارتش که
در گذشته فعال بوده اند  ،کارآمد تر و دارای
قابلیت هــای عملیاتی بیشتری هستند.
امیرسرتیپ حیدری تشکیل این یگان ها
را امری بی سابقه و چشمگیر توصیف کرد.

