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صحنه بین المل��ل در حالی کانون بحرانها و
معادالت متعددی است که در میان تمام تحوالت
یک نام بیش از سایرین به چشم میخورد و آن نام
جمهوری اسالمی ایران است .نکته قابل توجه آنکه
کشورهای غربی در حالی از انزوای ایران میگویند
که بخش عمدهای از سیاستهای اعالمی و اجرایی
آنها در قبال جمهوری اس�لامی است که نشانهای
بر واه��ی بودن ادعای انزوای ایران اس��ت .در این
چارچوب چند نکته قابل توجه مشاهده میشود.
نخس��ت آنکه غرب در حال��ی از عدم اعتماد
به ای��ران میگوید ک��ه  26دی ماه براب��ر بوده با
سومین س��الگرد اجرایی شدن برجام در حالی که
تمام ش��واهد نشان میدهد ایران به کلیه تعهدات
خود پایبند بوده و این غرب است که تعهداتش را
اجرایی نساخته است .آمریکا از برجام اعالم خروج
میکن��د و اروپا نی��ز در ایجاد س��از و کار مالی با
تهران نات��وان بوده و اقدامی صورت نداده اس��ت.
جالب توجه آنکه آژانس بین الملل انرژی اتمی در
گزارشهای خود تماما بر پایبندی ایران به برجام
اذعان کرده است.
دوم آنکه این روزها پرتاب ماهواره پیام ،توسط
جمهوری اس�لامی ایران دارای نقاط ضعفی بوده
اما حاصل تالش و دس��تاورد جوانان و دانشمندان
ایرانی بوده است که به اذعان جهانیان کشوری در
آینده پیشرفته است که در عرصه فضا حرفی برای
گفتن داش��ته باشد .فرانسه ایران را متهم به نقض
قطعنامه ش��ورای امنیت کرده و آمریکا نیز ادعای
نسبت دادن این دستاورد علمی به توان موشکی و
هستهای ایران را مطرح کرده است.
غربیها در حالی بر لزوم توقف فعالیت فضایی
ایران تاکی��د دارند که بررس��ی کارنامه آنها نکات
قابل توجهی دارد .ترامپ اخیرا دس��تور تاس��یس
ارتش فضای��ی آمریکا را صادر ک��رده که هدف از
آن س��لطه آمریکا بر فضاس��ت و فرانسه نیز اخیرا
ماهواره دیدبانی زمی��ن با دقت باال ( )1-CSOرا
به فضا پرتاب کرده است .سایر کشورهای غربی نیز
تحرکات گستردهای در کنار هند ،چین ،روسیه و...
برای حضور در فضا صورت داده اند.
س��وم آنکه غربیها فش��ارهای گستردهای را
ب��رای عدم نقش آفرینی ای��ران در منطقه صورت
دادهاند و ادعا دارند که ایران باید از س��وریه خارج
ش��ود و حتی در بازسازی این کشور نیز مشارکت
نداش��ته باش��د .این ادعا در حالی مطرح میشود
که از یک سو کشورهای منطقه بر روابط دوستانه
ب��ا ای��ران و دوری از غ��رب تاکید دارن��د چنانکه
افغانستان خواستار میانجی گری ایران برای مذاکره
با طالبان شده و از سوی دیگر نمود این همگرایی
را در تفاوت رفتارها در قبال س��فر مقامات ایرانی
و غرب��ی به کش��ورهای منطقه میتوان مش��اهده
ک��رد چنانکه اخیرا ترامپ و پومپئ��و دزدانه راهی
عراق ش��دند که با انتقادهای شدید مردم و دولت
عراق نیز همراه بود و در مقابل ظریف وزیر خارجه
جمهوری اس�لامی ایران در میان استقبال مردم و
مس��ئوالن عراق وارد این کشور شده و با بسیاری
از شخصیتهای سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و این
عراق دیدار داشته اند.
نکت��ه دیگر در باب ادع��ای لزوم خروج ایران
از ع��راق آنکه آمریکای مدعی خ��روج نیروهایش
از س��وریه به دنبال انتقال و اس��کان آنها در عراق
است و فرانسه و انگلیس نیز به ادامه حضور نظامی
در س��وریه تاکید دارند .در همی��ن حال در حوزه
نظامیگ��ری  ،نی��ز مدارک نش��ان میدهد آمریکا
 700میلیارد دالر ،انگلیس  51میلیارد ،فرانسه34
و آلمان  40میلی��ارد دالر بودجه نظامی دارند در
حال��ی که بودجه ای��ران به  15میلی��ارد دالر هم
نمیرسد.
ای��ن آمارها نش��ان میدهد که کدام کش��ور
تهدی��د امنیتی برای جهان اس��ت ایران و یا غربی
که هر روز نظامیتر میشود؟!!
چهارم آنکه غرب ادعای دموکراس��ی سر داده
و مدعی اس��ت که ایران از یک س��و ب��ه مطالبات
مردمی توجه ندارد و از س��وی دیگر ناقض حقوق
بشر اس��ت و به این بهانه نیز تحریمهای متعددی
علیه جمهوری اسالمی وضع کرده اند .جالب توجه
آنک��ه در زمان اعتراضهای دی ماه  ،96رس��انهها
و سیاس��یون غربی ادعا داش��تند که در چارچوب
دموکراسی باید نظام ایران تغییر و سرنگون شود.
این ادعاها در حالی مطرح ش��ده که تحوالت
کش��ورهای غرب��ی جای تام��ل دارد .در فرانس��ه
نزدیک به س��ه ماه اس��ت که مردم هر شنبه علیه
دولت و سیاس��تهای آن تظاهرات کرده و خواستار
س��رنگونی نظام سرمایه داری به ریاست جمهوری
ماکرون هستند در حالی که پاسخ سران این کشور
سرکوب است.
در انگلی��س درحالی مردم ب��ه برگزیت یا همان
خ��روج از اتحادیه اروپ��ا را داده اند که بدون توجه به
مطالب��ه مردمی ،پارلمان این کش��ور این توافق را رد
کرده است و گویی اصال مطالبه و خواست مردم برای
آنها اهمیت نداشته است که به صراحت میتوان آن را
حاکمیت دیکتاتوری دانست .ادامه در صفحه 2
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روانپریشیهای میم مثل
مرضیه مسلمان
ناتمام

ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ ناتوانی آمریکا
پرونـــــده
در برابر اراده ملت ایران موجب شده تا سران
این کشور بعد از دوره گردی ناموفق درمنطقه ،اینبار از لفظ تهدید
ب��ه جنگ با ایران اس��تفاده کنن��د ،تا افزایش جن��گ روانی علیه

بازداشت و شکنجه مجری و خبرنگار پرس.تی.وی
بار دیگر ماهیت حقوق بشر آمریکایی را نشان داد

جمهوری اس�لامی ایران را به شیوه دیگر در دستور کار قرار دهند؛
البته خود آمریکا به خوبی میداند که روحیه ش��کننده ارتش این
کش��ور نمیتواند مجموعهای از عالمتهای مثبت به منظور حمله
صفحه 5
نظامی به منافع ملی ایران را نشان دهد.

فرمانده سپاه خطاب به نخستوزیر رژیم صهیونیستی:

بترسید از روزی که موشکهای نقطهزن
بر سرتان فرود آید
صفحه 2

توافق برگزیت در پارلمان انگلیس رأی نیاورد و اروپا هم روی خوش نشان نداد

بحرانهای ناتمام ترزا

رای منفی پارلمان انگلیس به برگزیت و البته خط و نشان اروپا برای این کشور
موجب شده تا «ترزا می» با بحران مشروعیت دولتش مواجه شده
و هر روز سرنگونی دولتش قوت بیشتری بگیرد
صفحه 6

دادستان کل کشور:

میخواهند با حربه حقوقبشر ما را از اجرای حدود الهی دور کنند
دادستان کل کش��ور گفت :در اجرای
ميـــــز ا ن
ح��دود اح��کام الهی نه عقبنش��ینی
میکنی��م و نه تعدیل صورت میگیرد ،عدهای به دنبال این
هس��تند ما را از اجرای حدود الهی با حربه حقوق بش��ر از
میدان خارج کنند.
حجتاالس�لام منتظری در حاش��یه نشس��ت رؤسا و
معاونان ادارههای مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استانهای
سراس��ر کش��ور در جمع خبرنگاران درباره برخورد دستگاه
قضا با افرادی که مکررا مرتکب سرقت میشوند ،اظهار کرد:
شرط س��رقت موجب حد ،تعدد نیست ،ممکن است فردی
مکررا مرتکب سرقت شود اما چون واجد شرایط سیزدهگانه
نیست ،حکم حد سرقت برایش اجرا نمیشود.
دادس��تان کل کش��ور افزود :مبارزه با سرقت و سارقان
نباید تنها در زندانی کردن آنها پیشبینی شود چون زندانی
کردن آثار و تبعات س��ویی برای خود زندانی و خانواده وی
دارد ،باالبردن آمار زندانیان نیز به هیچوجه مصلحت نیست
و منطقی نیس��ت که تصور کنیم س��ارق را با زندانی کردن
میتوانیم از ارتکاب جرم سرقت باز بداریم.
وی تصریح کرد :قاضی و دس��تگاه قض��ا تابع قانونند و
به نظرم قانون باید راجع به بحث س��رقت اصالح شود .باید
قانون مبارزه با س��رقت و س��ارق جامعتر دیده شود ،تنها با
زندانی کردن سارق ،مسئله حل نمیشود و باید از ابزارهای
دیگر برای کاهش سرقت استفاده کنیم.
منتظ��ری درب��اره همکاری ب��ا کش��ورهای دیگر برای
مبارزه با سرقت گفت :میتوانیم با کشورهای همسان تبادل
تجربیات و مجرمان را داشته باشیم.
دادس��تان کل کش��ور درب��اره رابط��ه افزای��ش قیمت
م��واد غذایی با وق��وع جرائمی مانند س��رقت ،تصریح کرد:
دس��تورالعملی آماده ش��ده و آماده ابالغ به دادستانها در

واکنش رئیس پلیس پایتخت
به پولی شدن تردد در معابر پایتخت

رئیس پلی��س پایتخت با بیان اینک��ه اطالعی از
موضوع پولی ش��دن معابر پایتخت نداریم ،اظهار کرد:
مدیریت ترافیک ش��هر با پلیس است و دوستان دیگر
زحمت میکش��ند و تالش میکنند و طبق قانون باید
بسترها را برای پلیس آماده کنند.
سردار حسین رحیمی با تأکید بر اینکه این موضوع
کذب است و صحت ندارد ،افزود :ما در بحث طرح ترافیک
و الحاق زوج و فرد به طرح ترافیک نیز عنوان کردیم که
اگر قرار است اتفاقی بیفتد ،باید کار کارشناسی و بررسی
شود و اینکه یک چیزی مطرح شود و کسی بیاید ذهنیت
خود را مطرح کند ،منطقی به نظر نمیآید .وی افزود :هر
طرحی که قرار اس��ت اجرا شود ،مهمترین شرط ما در
اجرای طرحها آرامش و رضایت شهروندان است.
س��ردار رحیمی با اش��اره به آثار و تبعات این طرح
نیز اظهار کرد که بر سایر محورها و شریانهای ترافیکی
فش��ار ایجاد میکنند و حتی ممکن اس��ت برخیها را
مجبور به انجام تخلفاتی کند که شاید دلشان نخواهد.

سراسر کشور است ،در این دستورالعمل دادستانها مکلف
ش��دند در آس��تانه ایام پایانی سال و نیاز بیش��تر مردم به
کاالهای اساس��ی ،هیئتی مرکب از دس��تگاههای ذیربط با
محوریت دادس��تانها تش��کیل دهند و نظارت مس��تمر و
بیش��تر به مراکز تولید ،انبارها و بازار مصرف مردم داش��ته
باشند.
وی افزود :چند نوع از اقالم مورد نیاز در این دستورالعمل
تعیین شده و دادس��تانهای سراسر کشور مکلف میشوند
با ابالغ این دس��تورالعمل و تشکیل کمیتههای ویژه نظارت
بیشتری به بازار داشته باشند.
منتظ��ری در پاس��خ ب��ه س��والی منبی ب��ر مالحظات
جوسازیهای حقوق بشری در رابطه با اجرای احکام الهی،
متذکر ش��د :در اجرای حدود احکام الهی نه عقبنش��ینی
میکنی��م و نه تعدیل صورت میگیرد ،عدهای به دنبال این
هس��تند ما را از اجرای حدود الهی با حربه حقوق بش��ر از
میدان خارج کنند ،اما نظام جمهوری اسالمی در طول 40
س��ال نشان داده در تمامی عرصهها تالش میکند عامل به
مبانی اسالم باشد.
وی متذکر شد :بحث حد اجرای سرقت اصوال با شرایط
موجود در فقه کمتر محقق میشود و به اجرای حد میرسد،
اما زمانی که به مرحله اجرای حد برسد ابایی نداریم.
دادس��تان کل کش��ور درباره آخرین روند رسیدگی به
پرون��ده حادثه واژگونی اتوبوس در دانش��گاه آزاد گفت :در
همان روزهای نخست برخی عناصر مؤثر در حادثه بازداشت
شدند ،پروندهها در آن بخشی که تکمیل شده ،آماده ارسال
به دادگاه است و در بخش دیگر که مربوط به صدمهدیدگان
اس��ت پس از بهبود آنها پرونده تکمیل میش��ود ،بیشتر به
دنبال این هس��تیم ک��ه زمینه برای جلوگی��ری از حوادث
فراهم شود و مسئولین امر نیز در این رابطه قول دادهاند.

کاهش کمیتهها و ادغام بخشهای
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران

س��ومین جلسه ش��ورای سیاس��تگذاری سی و
دومین نمایش��گاه بینالمللی کتاب تهران با ریاس��ت
محسن جوادی دیروز برگزار شد.
س��خنگوی شورای سیاس��تگذاری سی و دومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با اشاره به موضوعات
این جلس��ه گفت :در ابتدای جلس��ه گزارشی از جلسه
مشترک مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران
با شهرداری و ش��ورای عالی ترافیک با ریاست شهردار
تهران ارایه شد که در آن طرفین بر همکاری و همافزایی
ب��ه منظور کاهش بار ترافیکی محدوده مصلی به عنوان
محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران تاکید کردند.
ای��وب دهقانکار ادام��ه داد :در ادامه این جلس��ه
س��اختار نمایشگاه مورد بحث و تبادل نظر میان اعضا
ق��رار گرفت و در پایان س��اختار جدید نمایش��گاه به
تصویب رسید .در ساختار جدید تعداد کمیتهها از ۱۲
ب��ه  8کمیته کاهش پیدا ک��رد و همچنین تعدادی از
بخشها و کارگروهها در یکدیگر ادغام شدند.

گ�زارش ی�ک

گ�روه رویک�رد

مرضی��ه هاش��می،
خبرنگار و مجری ش��بکه پرس.تی.وی،
در س��فر به آمری��کا ،بدون هی��چ دلیل
مش��خصی ،بازداشت ش��ده و در شرایط
نامناسبی به سر میبرد.
مالنیفرانکلین،مجریآمریکاییاالصل
ش��بکه پرس.تی.وی که پس از مس��لمان
شدن ،نام مرضیه هاشمی را برگزید ،توسط
ماموران در واش��نگتن دیس��ی بازداشت
ش��ده و تاکن��ون هیچ اتهام��ی به صورت
رسمی علیه وی مطرح نشده است.
ای��ن روزنامهن��گار و مج��ری متولد
آمری��کا ،ب��رای دیدار ب��ا ب��رادر بیمار و
فرزندان و بس��تگان خود به آمریکا سفر
کرده ب��ود که روز یکش��نبه در فرودگاه
بینالملل��ی س��نت لوئی��س المب��رت
بازداش��ت و سپس توس��ط اف.بی.آی به
مرکز بازجویی منتقل شد.
بس��تگان وی در طی یک��ی دو روز
گذش��ته نیز نتوانس��تند ب��ا وی ارتباط
چندان��ی برقرار ی��ا اطالعات��ی دقیق از
دالیل قطعی بازداشتش کسب کنند.
اگرچ��ه هیچ اتهامی علیه وی مطرح
نشده است ،اما هاشمی به اعضای خانواده
خود از بدرفتاری با او در بازداشتگاه سخن
گف��ت .وی گفت که علیرغم مخالفتش،
حجابش را از سرش برداشتهاند ،دست و
پاهای او را با زنجیر بسته و با وی همانند
یک مجرم رفتار کردند.
مسئوالن زندان نیز در طی چند روز
اخیر ،هیچگونه غذای حالل و اس�لامی
و پوش��ش مناسب برای حجاب کامل در
اختیارش نگذاش��ته اند .در این مدت او
تنها با نان و بیس��کوئیت سر کرده است
و ب��ه دلیل محرومیت از پوش��ش کامل
اسالمی در رنج است.
معاون برون مرزی سازمان صداوسیما
ضمن تش��ریح آخرین خبرها از وضعیت
مجری بازداشتشده شبکه پرس.تی.وی
در آمریکا خواس��تار عذرخواهی مقامات
این کشور شد.
پیمان جبلی در کنفرانس خبری که
روز گذشته برگزار شد بیان کرد :مرضیه
هاشمی یکشنبه شب در فرودگاه آمریکا
بازداشت شده است.
وی ادام��ه داد :ش��بکه پرستیوی
و رس��انههای داخل��ی و خارج��ی بعد از
مطلع ش��دن از وضعیت وی این موضوع
را پیگیری کردند .او بعد از ورود به زندان
مجبور میش��ود روسری را از سر بردارد،
او را با دس��ت بس��ته و زنجی��ر به زندان
میبرند ،ابتدا گوشت خوک بهعنوان غذا
ب��ه او داده میش��ود که چون مس��لمان
است و آن را نمیخورد به او بیسکوییت
میدهند.
معاون برونمرزی صداوسیما تصریح

ک��رد :از آنجای��ی که به خانم هاش��می
تفهی��م اتهام نش��ده اطالع��ات دیگری
از او نداری��م ام��ا تا همین ج��ا هم این
رفتاره��ا نش��اندهنده کاری غیراخالقی
و غیرانس��انی است و ما این اقدام پلیس
امری��کا را محک��وم کرده و مس��ئولیت
سالمتی او را با دولت آمریکا میدانیم.
وی اضافه کرد :ما خواس��تار آزادی
خانم هاش��می و همچنی��ن عذرخواهی
آمری��کا از وی هس��تیم و هرگونه اقدام
حقوقی و قانون��ی را پیگیری میکنیم و
اطمینان داریم که همراهی رس��انههای
داخل��ی و بینالملل��ی را هم ب��ه عنوان
پشتیبان خود داریم.

نمای نزدیک
ضرب و شتم یک خبرنگار
نشان دادن رفتار قرون وسطایی
سردمداران آمریکا

سازمان بسیج رسانه در
واکنش به دستگیری خبرنگار
پرس.تی.وی در آمریکا بیانیهای
را صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:
هاشمی،
مرضیه
دستگیری
خبرنگار شبکه پرس.تی.وی که
به دیدار برادر بیمار خود در
آمریکا رفته بود آن هم بدون
هیچ دلیل مشخصی نشان داد
که مدعیان آزادی بیان هنوز هم
تاب بیان حقیقت را ندارند و اگر
حرفی مخالف با خود بشنوند تمام
ژستهای حقوق بشری را کنار
گذاشته و به وحشیانهترین وجه
ممکن عمل میکنند ،غل و زنجیر
زدن به دست پای این خبرنگار زن
و برداشتن روسری وی با ضرب و
شتم تنها نشاندهنده رفتار قرون
وسطایی و مخالف آزادیهای دینی
سردمداران آمریکاست.
در پایان این بیانیه آمده
است :سازمان بسیج رسانه این
عمل غیرقانونی و غیرانسانی
آمریکا را محکوم کرده و خواهان
آزادی هرچه سریعتر عضوی از
جامعه خبرنگاران است.

جبلی با هشدار نس��بت به وضعیت
سالمتی مجری پرس.تی.وی عنوان کرد:
ما هش��دار میدهیم که مسئولیت کامل
ه��ر رفتاری ب��ا خانم مرضیه هاش��می،
متوجه دولت آمریکاست و هر اتهامی هم
که به او وارد باش��د دلیلی بر بیاحترامی
به او به عنوان یک زن مسلمان نمیشود.
این بی احترامی به کل مسلمانان جهان
است.
جبل��ی تصریح کرد :ما در این ماجرا
ش��اهد یک افتصاح بزرگ هستیم که در
روز روش��ن یک خان��م آفریقاییاالصل
آمریکای��ی را بازداش��ت میکنند و هیچ
دلیلی هم بی��ان نمیکنند امیدواریم که

فش��ار افکار عمومی باعث ش��ود که این
خانم زودتر آزاد شود.
وی با اش��اره به پیشینه زندگی این
مجری پرس.تی.وی عنوان کرد :هاشمی
شغل رس��انه را انتخاب میکند و سالها
پیش بعد از مس��لمان ش��دن ب��ه ایران
میآید .کس��ی حق توهین به او را ندارد.
رویک��رد ما ه��م در حال حاض��ر آزادی
هرچه سریعتر وی است.
جبل��ی در پای��ان با طرح پرس��ش
تصری��ح کرد :اگر کس��ی از عربس��تان و
متحدان آمریکا انتقاد میکند جرم کرده
اس��ت؟ یا اگر کسی از مستضعفان جهان
حمایت میکند باید مورد چنین ستمی
واقع ش��ود؟ من امیدوارم تمام نهادهای
مس��ئول اع��م از وزارت ام��ور خارجه به
وظیفه خود برای آزادی خانم هاش��می
عمل کرده و نقش خود را ایفا کنند.
واکنش وزارت خارجه
به بازداشت خبرنگار پرس.تی.وی
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در
واکن��ش به بازداش��ت خبرنگار ش��بکه
پرس.تی.وی هن��گام ورود وی به آمریکا
گف��ت :اقدام دولت آمریکا در بازداش��ت
غیرقانونی و برخورد غیرانس��انی با خانم
مرضی��ه هاش��می (مالن��ی فرانکلی��ن)
خبرنگار و مجری شبکه خبری پرستی
وی در واشنگتن را محکوم میکنیم.
بهرام قاس��می افزود :بازداش��ت یک
شهروند مسلمان آمریکایی بدون مقدمه
و ب��ا رفتارهای تحقیرآمیز و غیرانس��انی
مأمورین دولت آمریکا در اذیت و آزار این
بانو ،نمونه بارز رفتارهایی اس��ت که یک
رژیم آپارتاید با شهروندان غیرسفیدپوست
خود انجام میدهد و جمهوری اس�لامی
ایران خواهان برخورداری خانم هاش��می
از کلی��ه حقوق اولیه و انس��انی و آزادی
ف��وری و ب��دون قید و ش��رط ایش��ان از
بازداشت غیرقانونی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با
ابراز تاسف عمیق از برخوردهای غیرانسانی
مامورین آمریکایی با خبرنگار پرس تیوی
اظهار داشت :خانم هاشمی خبرنگار پرس.
تی.وی برای دیدار خان��وادهاش به آمریکا
رفته و در آنجا بازداش��ت ش��ده اس��ت و
متأس��فانه ایش��ان ت��ا دو روز امکان هیچ
ارتباطی با بیرون از بازداش��تگاه نداشته و
رفتار مأمورین دولت آمریکا با این شهروند
مسلمان  -آمریکایی ،نقض فاحش حقوق
بشر و حقوق ش��هروندی وی و همچنین
منافی حقوق اساسی یک زن مسلمان است
و نش��ان میدهد که دولت آمریکا عمال به
هیچیک از اصولی که آن را دستاویز حمله
به منتقدانش قرار میدهد ،پایبند نیس��ت
و به کش��وری خطرناک ب��رای خبرنگاران
تبدیل شده است.

