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اتحاد جماهیر ش��وروی س��ابق چگونه سقوط 
کرد و کمونیست چگونه سرنگون شد؟

شوروی و آمریکا دو ابر قدر جهان در سال های 
ن��ه چندان دور بودن��د، رقابت و تقاب��ل این دوابر 

قدرت سرانجام به نابودی یکی از آن دو رسید.
ام��ا آمریکا چ��ه راه هایی را ب��رای پیروزی در 
جن��گ تمام عیار با ش��وروی رفت تا به س��رانجام 

کشید؟
ش��اید بتوان گفت، روش��ی که آمری��کا علیه 
شوروی به کار برد نخست روشی بود که اکنون به 

انقالب های رنگی و مخملی شهره است.
آمریکا در دوران رونالد ریگان یک جنگ همه 
جانبه را علیه شوروی آغاز کرد که در آن همه نوع 

جنگ وجود داشت به جز جنگ فیزیکی.
ای��االت متحده برای اینکه ابرقدرتی ش��وروی 
را ناب��ود کند ت��ا خود تنها ابر ق��درت جهان باقی 
بمان��د علی��ه اتحادی��ه جماهی��ر ش��وروی جنگ 
اقتص��ادی، سیاس��ی، فرهنگی و جن��گ روانی را 
 ش��کل داد تا سرانجام پس از 6 س��ال به خواسته 

خود رسید.
ش��وروی از ه��م پاش��ید و به چندین کش��ور 
تبدیل ش��د و آن ابرقدرتی س��ابق را از دست داد. 
هنوز هم روس��یه به طور کامل نتوانس��ته خود را 
جایگزین شوروی کند، گرچه پوتین تالش هایی را 

آغاز کرده اما هنوز آن ابرقدرتی دیده نمی شود.
جان بولتون مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید 
ف��ردی را در جای��گاه مدی��ر مقابله با س��الح های 
کش��تار جمعی ایران منصوب کرده که اعتقاد دارد 
باید با ایران همچون ش��وروی س��ابق رفتار کرد تا 

سرنگون شود.
ریچ��ارد گلدب��رگ از اعض��ای بنی��اد دفاع از 
دموکراسی )اف.دی.دی( است، او طرفدار سرنگونی 
جمهوری اسالمی است، به همین خاطر در یکی از 
جلسات کنگره پیشنهاد داده بود استراتژی رونالد 
ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا در قبال ش��وروی 
س��ابق برای فروپاش��ی جمهوری اسالمی ایران به 

کار گرفته شود.
رونال��د ریگان ب��ا بهره گی��ری از فرصت پیش 
آمده ب��ه خاطر رویکردی که مقامات ش��وروی به 
آمری��کا پیدا کرده بودند، از نفوذ در ش��وروی بهره 
برد و توانست مهره های خود را به ساختار شوروی 

تزریق و تقویت کند.
وجود نفوذی ه��ا کار را برای ادام��ه براندازی 
آس��ان تر می کند، هنگامی ک��ه نفوذی ها اطالعات 
الزم را به آمریکا برس��انند با وجود چنین اطالعات 
و اخباری برنامه ریزی نی��ز دقیق تر صورت خواهد 

گرفت.
ش��وروی نیز همچون آمریکا توسعه طلب بود 
به همین خاطر سعی می کرد تا زمینه نفوذ خود را 
در دنیا گسترش دهد، هر اندازه تعداد همپیمانان 

بیشتر باشد، قدرت نیز افزایش خواهد یافت.
آمریکا سیاس��ت مهار جمهوری اسالمی ایران 
را کنار گذاش��ته و سیاس��ت عقب ران��دن ایران را 

درپیش گرفته است.
کاری که با ش��وروی سابق کرد و توانست این 
کش��ور ابرقدر را به عقب براند. عقب نش��ینی های 
مقامات اتحاد جماهیر ش��وروی بود که پیش��روی 

آمریکا را نیز درپی داشت و سرعت بخشید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بارها بر این موضوع 
تأکید کرده اند که اگر یک قدم عقب نشینی کنیم 

دشمن چند قدم پیش می آید.
ایش��ان در دیدار مردم قم به تاریخ 17 دی ماه 
93 خطاب به مس��ئولین و مردم فرمودند: »ش��ما 
هرچه عقب  نشینی کنید، می آیند جلو؛ هرچه شما 
یک قدم عقب بروی��د، آنها یک قدم می آیند جلو؛ 
دستگاه استکبار، دستگاه ترّحم و انصاف و انسانّیت 
و مالحظه که نیست؛ هرچه شما عقب بروید، آنها 
جلو می آیند. فکر اساس��ی بکنید. فکر اساسی این 
است که کاری کنید که کشور از اَخم دشمن ضربه 
نبیند، از تحریم دش��من لطم��ه نخورد؛ و راه هایی 

هست، کارهایی هست که می شود کرد.«
آمریکا بر س��ر توافق هسته ای ایران را به یکی 
از اهداف خود رس��ید، عقب نش��ینی ایران در این 
موضوع باعث ش��د تا آمری��کا چند قدم جلو بیاید، 

بدون اینکه به تعهدات خود پایبند باشد.
آمریکا درپی عقب نشینی های دیگری از سوی 
ایران است، بحران غرب آسیا که جمهوری اسالمی 
ایران در این بحران در جایگاه فرشته نجات است، 
توانست با حضور و نفوذ خود بحران را پایان دهد.

س��وریه و عراق بدون کمک های ایران قادر به 
پایان دادن به بحران تروریست های تکفیری وهابی 

نبودند.
اکنون آمریکا احس��اس می کن��د میدان نفوذ 
ای��ران در منطق��ه افزایش یافت��ه و در حال فراتر 
رفتن اس��ت. آمریکا در این زمینه هنوز نتوانس��ته 
به خواس��ته خود برسد اما دس��ت بردار هم نیست 
و همچنان در حال رایزنی و فش��ارهای سیاسی و 
اقتصادی به کشورهای منطقه به ویژه عراق، لبنان 

و سوریه است تا آنها را وادار به تمکین کند.
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هنوز به مهاجران می گویند اتباع بیگانه
طی روزهای گذشته محمدکاظم کاظمی شاعر 
و ادیب نام آشنای افغانستانی که سال هاست مقیم 
ایران اس��ت و نیز همس��رش زینب بیات با انتشار 
پس��ت هایی در فضای مجازی از مس��دود ش��دن 

ناگهانی حساب های بانکی خود خبر دادند.
کاظمی در یادداش��ت خ��ود در این زمینه در 
کانال شخصی اش در فضای مجازی صحبت از این 
ب��ه میان آورده بود که ای��ن اقدام بدون هماهنگی 
قبلی صورت پذیرفته اس��ت و همین مس��اله برای 

وی عجیب و البته غیرقابل پذیرش بوده است.
در همی��ن زمین��ه کاظمی ابعاد ای��ن اتفاق را 
اینگونه تش��ریح کرد: ماجرای انس��داد حساب های 
بانکی عم��وم مهاجران س��اکن در ای��ران به ویژه 
مهاجران افغانس��تانی را درگیر کرده اس��ت. ما در 
ایران دو دسته مهاجر داریم. نخست مهاجرانی که 
دارای کارت شناس��ایی و اقامت هستند که حضور 
آنها در ایران در اداره اتباع خارجی ثبت شده است 
و دیگ��ری مهاجرانی که دارای گذرنامه هس��تند و 
اجازه اقامت آنها با گذرنامه ثبت شده است و البته 
در کنار اینها پناهن��دگان و مهاجران غیرقانونی را 

هم باید افزود.
وی اف��زود: ماجرا از این قرار اس��ت که دولت 
ایران تصمیم گرفته اس��ت که برای مهاجرانی که 
اقامت آنها با کارت شناسایی و بدون گذرنامه است، 
خدمات بانکی را حذف کند. اما چرا باید کسی که 
سی سال است در ایران و با کارت شناسایی و تحت 
نظارت اداره اتباع و کمیساریای عالی سازمان ملل 
زندگی کرده اس��ت و صاحب خان��واده و فرزندانی 
اس��ت از این ام��کان محروم کرد؟ پاس��خش را بنا 
بر گفته مس��ئوالن بای��د در موضوعات اقتصادی از 
جمله جابجایی غیرقانونی پول جست وجو کرد که 

بیان و توجیه صحیحی نیست.
کاظمی ادامه داد: ش��اید گفته شود با مسدود 
ش��دن این کارت ها امکان انتق��ال غیرقانونی پول 
میان دو کش��ور حذف می ش��ود اما کسی پاسخی 
به این س��وال نمی دهد که مگ��ر همین اقدامات را 
نمی ش��ود با کارت های بانکی ک��ه صاحبش ایرانی 
اس��ت انج��ام داد؟ چرا بای��د هر مش��کل اداری و 
اجتماعی از این دس��ت را نخست متوجه مهاجران 

کرد و محرومیت مداوم آنها را رقم زد.
این ش��اعر و نویسنده و عضو فرهنگستان زبان و 
ادبیات فارسی در ادامه گفت: کارت شناسایی مهاجران 
مدرکی ثبت شده در اداره اتباع و سازمان ملل است و 
همه صاحبان آن مهاجران قانونی ثبت شده هستند. 
بس��یاری از خانواده های مهاجران نیز به دلیل ضعف 
مالی امکان این را که پاسپورت تهیه کنند ندارد. این 
اقدام برای یک خانواده حدود یک میلیون تومان هزینه 
بردار اس��ت و خارج از توان بیش��تر مهاجران است. از 
سوی دیگر پس از دریافت گذرنامه اجازه اقامت شما 
در اختیار اداره گذرنامه خواهد بود و مشخص نیست 
با آن موافقت شود یا خیر. به همین خاطر بسیاری از 
مهاجران با دریافت این مدرک مشکل دارند و ترجیح 

می دهند با کارت اقامت زندگی کنند. مهر

دست به نقد

در سایه سکوت سازمان ملل، درپی 
حمالت گسترده ائتالف متجاوز به مناطق 

مختلف صنعا، دست کم دو تن کشته و 
چند نفر دیگر زخمی شدند و  انصاراهلل در 
واکنش اعالم کرد این حمالت به دستور 

مستقیم آمریکا صورت گرفته است

و  کسب  بررسی  و  حاکم  اقتصادی  شرایط  به  توجه 
ذائقه  تغییر  و   FCP شرکت های  بازار  در  فعال  کارهای 
قابلیت  با  پرسرعت  اینترنت  از  استفاده  به  مردم 
دغدغه های  و  چالش ها  از  یکی  به  )پرتابل(،  جابه جایی 
را  فراوانی  چالش های  و  شده  تبدیل  صنعت  اصلی 
فراهم  ثابت  اینترنت  پروانه  دارنده  شرکت های  برای 
دو  آن  از  رضایت،  بی شک  میان  این  در  است.  آورده 
استفاده  با  توانسته اند  که  است  کشور  بزرگ  اپراتور 
را  خود  بازار  سهم  آمده،  بوجود  فرصت  از  حداکثری 
افزایش دهند. این در حالی است که وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات با هدف گذر از انحصاری بودن برخی 
بر  موجود  مشکالت  و  ثابت  ارتباطات  و  تلفن  خدمات  از 
سر استفاده از زیرساخت های انحصاری در اختیار برخی 
شرکت ها و شرکت های خصولتی تابعه آنها، سبب شد تا 
 Fixed Communication از  برگرفته   FCP پروانه ی 
و  فعال  شرکت های  از  برخی  به  و  طراحی   Provider
حائز شرایط تخصیص داده شود. دریافت کنندگان پروانه 
 ADSL با اخذ این مجوز عالوه بر اینترنت پرسرعت FCP
خدماتی از قبیل تلفن ثابت، تلفن مبتنی بر IP ، اینترنت 
و  نوری  فیبر  وای فای،  خدمات   ،TD-LTE چهارم  نسل 

چند مورد سرویس دیگر را ارائه دهند.
محمدعلی  با  داشتیم  گفت وگویی  این رو  از 
شرکت  مدیره  هیئت  عضو  و  مدیرعامل  یوسفی زاده، 

انتقال داده های آسیاتک که در ادامه با هم می خوانیم:

نمای نزدیک
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رئیس کمیته امداد امام خمینی:

حرکت های جهادی را 
دولتی و پولی نکنید

8

دهباشی: از بابت نوشتن نطق روحانی پشیمانم

نمی دانستم 
این قدر بی جنبه هستند

8

شما پیشتر در مصاحبه ای گفته بودید کسب و کار شرکت های 
اینترنتی یک کس�ب و کار پرتالطم اس�ت، با توجه به شرایط 

فعلی بازار آیا همچنان این موضوع را تایید می کنید؟

بله. تغییرات ش��رایط بازار و مولفه های تاثیرگذار در کس��ب و 
کار و صنعت ارتباطات حوزه ثابت شرکت های FCP و کاهش نرخ 
تعرفه اینترنت همراه و س��خت شدن شرایط اقتصادی باعث شده 
شرکت های این حوزه به روش هایی از جمله کاهش تعداد پرسنل و 
یا ادغام روی بیاورند. ادغام در تمام دنیا اتفاق می افتد ولی با درک 
صحیح از شرایط و در صورتی که یکی از طرفین دارای برتری های 
محس��وس و قابل اطمینانی باشد. ادغام به هر شکل ممکن و یا از 

سر ناچاری نمی تواند باعث رشد شرکت ها بشود.
سهم نهادهای حاکمیتی را زمینه ادغام چگونه ارزیابی می کنید؟

در صنعت ICT یکی از نهادهایی که باید در ش��رایط حساس 
اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاری گر دولت 
حمایت کند، س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اس��ت. 
یکی از مس��ایلی که مطرح می ش��ود این اس��ت که بررسی کنیم 
س��ازمان تنظیم چه روش��ی برای بهبود شرایط بازار در کمیسیون 
مصوب می کند و اثر آن بر شرکت ها و ادغام آنها چیست؟ همچنین 
تغییرات هوشمندانه و اثربخش در تعرفه پهنای باند و روش فروش 
تجاری آن و همچنین آزاد س��ازی قیمت اینترنت نیز از روش هایی 
اس��ت که در صورت اجرا می تواند به ایجاد فضای ش��فاف رقابتی و 

ادامه حیات شرکت های دارنده پروانه FCP کمک شایانی کند.
با توجه به گذشت یکسال از حضور آقای صدری در راس هرم 
مخابرات ایران، تغیی�ر در راهبری مخابرات ایران چه تاثیری 

در فعالیت شرکت های FCP داشته است؟
با توجه به گس��تره خدمات رسانی مخابرات ایران، نقش این 
شرکت در روند فعالیت شرکت ها پر رنگ و مهم است. مدیر عامل 
مخابرات ایران در مدت فعالیت خود در این سمت روحیه تعاملی 
و همکاری مناسبی با شرکت های FCP را از خود نشان داده و با 
توجه به تجارب ارزنده در این حوزه، از نقش مبتکرانه و حاکمیت 

خود به خوبی بهره برده است.
لطفا در این زمینه توضیح بیشتری ارائه دهید.

ببینید آقای صدری عالوه بر کالنشهر تهران، مسائل استان ها 
را شخصا پیگیری می کند. این مهم باعث می شود مشکالت کالن 
موجود با س��رعت و دقت بیش��تری به سمت و س��وی کاربردی 
هدایت ش��وند. نکته حائز اهمیت دیگر این اس��ت که مشترکین 
همه شرکت ها برای ایشان همانند مشتری های مخابرات ایران با 
اهمیت هستند. با چنین رویکرد عمل گرایانه ای می توان به آینده 

صنعت بیش از پیش امیدوار بود.
مدیرعام��ل مخاب��رات ایران بس��تر را برای ورود و اس��تفاده 
از تکنول��وژی و س��رویس های جدید فراهم ک��رده و با توجه به 
تغییرات بنیادین در ساختار و روش های فعالیت شرکت مخابرات 
ایران، مدل همکاری ش��رکت های حوزه ارتباطات ثابت کش��ور و 

مخابرات ایران، مدل صحیحی پیدا کرده است.
در ش�رایط فعلی تعداد سرویس های موجود کفایت نمی کند؟ 

آیا نیاز به ورود تکنولوژی جدید احساس می شود؟
تکنولوژی در همه زمینه ها با س��رعت بسیار زیادی در حال 
رش��د است. کش��ور ما هم با توجه به نیاز موجود و جامعه جوان 
و جویای دانش موجود، باید با این س��رعت هماهنگ باش��د. اما 
نکت��ه مهم، افزایش فرهنگ اس��تفاده از تکنولوژی اس��ت. نباید 
از فرهنگ س��ازی در نحوه اس��تفاده غافل ش��ویم. در کشورهای 
پیش��رفته از اینترن��ت همراه صرفا برای موارد ضروری اس��تفاده 
می ش��ود و کلیه موارد اس��تفاده پرحجم با اینترنت ثابت صورت 
می پذیرد. این موضوع هم به دلیل نرخ باالی استفاده از اینترنت 
هم��راه، هم به دلیل کاهش مضرات اس��تفاده از برخی تجهیزات 
ب��رای س��المتی و هم به دلیل ایجاد فرهنگ اس��تفاده صحیح از 
منابع است. اضافه می کنم شرکت مخابرات ایران با تدبیر و آینده 
نگ��ری آقای صدری و به دلیل ارتباط با تعداد زیادی از مردم در 
سراسر کشور می تواند نقش بسیار مهمی در زمینه ارتقاء فرهنگ 

استفاده از ارتباطات ثابت در سراسر کشور ایفا کند.

سیاست روز تداوم قاچاق و تخلفات بازار کاالهای اساسی را بررسی می کند؛

جوالن محتکران نسبی و سببی
تعهدی به شکنندگی بال پروانه
به سخت جانی الک الک پشت؛

»حقشرط«
امیدتازه

موافقانخوشخیال
امنی��ت مل��ی می گوی��د ک��ه ب��رای درح���اشیه گروه رویکرد  رئیس کمیس��یون 
کنوانس��یون های بین المللی پالرمو، س��ی.اف.تی و امثالهم 
حق ش��رط گذاش��تند اما آیا می توان برای کنوانسیون ها 
حق ش��رط گذاش��ت و اگر جواب مثبت است شرایط حق 

شرط گذاشتن برای آنها چیست؟!
براساس عرف بین المللی مسئله »حق شرط« بر معاهدات 
بین المللی است که اهمیت بسیاری در شکل دهی روابط بین 
کش��ورها دارد؛ کش��ورهایی که با فرهنگ و آداب و رسوم و 
قوانی��ن متفاوت��ی در دنیای حاضر می خواهن��د در کنار هم 

ادامه در صفحه 3زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. 

مدیرعامل آسیاتک:
تحول در مدل همکاری مخابرات و شرکت های FCP نتیجه ایجاد تغییرات ساختاری است

دانش��جویان،  از  جمع��ی  اصحاب رسانه و فرهنگ، گ�زارش ی�ک
فعاالن بین المللی و اقشار مختلف مردم دیروز 
در اعتراض به دس��تگیری »مرضیه هاش��می« 
خبرنگار ش��بکه »پ��رس ت��ی  وی« در مقابل 

سفارت سوئیس تجمع کردند. 
تجمع کنندگان در این مراسم خواستار آزادی 
سریع و بدون شرط مرضیه هاشمی از زندان های 
آمریکا شدند و ضمن محکومیت هرگونه شکنجه 
و آزار و اذیت این خبرنگار بین المللی،خواس��تار 

واکنش مجامع بین المللی به این اتفاق شدند.
در ای��ن تجمع اعتراضی بیانیه ای از س��وی 
اتحادیه جهانی زنان مس��لمان قرائت ش��د. در 
بخش هایی از این بیانی��ه که خطاب به مرضیه 
هاش��می نگارش شده اس��ت آمده است: خانم 
مرضیه هاشمی یک عمل شما کافی بود تا مورد 
خشم استکبار جهانی واقع شوید: اینکه یک زن 
هستید، علی رغم ادعای تساوی حقوق بشر، اینکه 
یک مس��لمان هس��تید علی رغم بند 1۸میثاق 
بین الملل��ی حقوق مدنی و سیاس��ی که آزادی 
ادیان را یکی از حقوق بشر بنیادی می داند؛ اینکه 
یک سیاه پوست هستید علی رغم تصویب قانون 
حقوق مدنی در سال 1963 میالدی که هر گونه 
تبعیض براساس رنگ، مذهب و... را ممنوع کرده 
است و اینکه یک آزادی خواه هستید، آزاده و یک 
انسان فهیم که زیبایی های مفهومی و مصداقی 

انقالب اسالمی ایران را فهم کرده است.
روح اهلل رحمان��ی ازهم کالس��ی های س��ابق 
مرضیه هاشمی در سخنانی که به زبان انگلیسی 
و فارسی بیان می شد از همه انسان های آزادیخواه 
آمریکایی درخواس��ت کرد که ب��ه اعتراض علیه 
این عمل اقدام کنند. رحمانی از مسلمانان سایر 
کشورها نیز درخواست کرد تا نسبت به این اتفاق 
موضع داشته باشند و اعتراض خود را بیان کنند.

با مرضیه هاشمی مثل یک شاهد رفتار کنید
جمعی از دوستان و خانواده مرضیه هاشمی 
با نوشتن پیامی، بر لزوم آزادی هر چه سریع تر 
این مجری، خبرنگار و مستندس��از شبکه پرس 
تی وی از زندان که چند روز قبل توس��ط پلیس 

آمریکا بازداشت شده بود، تاکید کردند.
متن این پیام به ش��رح زیر است: »با توجه 
به اطالع��ات جدیدی ک��ه در حکم ص��ادره از 
س��وی قاض��ی دادگاه ایالتی ایال��ت کالیفرنیای 
آمریکا آمده، به صراحت اعالم ش��ده اس��ت که 
هیچ جرمی متوجه خانم هاش��می نیس��ت. وی 
همچنین با مقامات قضایی دادگاه نیز برای پیش 
بردن ای��ن پرونده همکاری های الزم را داش��ته 
و از آن جایی ک��ه او هی��چ قصدی ب��رای خروج 
از کش��ور آمریکا ندارد و تنها به عنوان »ش��اهد 
مطلع« دستگیر شده است، بنابراین دیگر نیازی 
به زندانی بودن وی وجود ندارد. ما درخواس��ت 

داریم که خانم هاش��می در اسرع وقت از زندان 
آزاد شوند و این اجازه به وی داده شود تا همانند 
دیگر شاهدان و تحت شرایطی که توسط قاضی 

تعریف شده، شهادت خود را ادا کند.«

ادامه بازداشت هاشمی غیرقانونی است
معاون برون مرزی صداوسیما گفت: براساس 
قانون ش��اهد اجباری، دستگاه قضایی می تواند 
7۲ س��اعت فرد را در بازداشت نگه  دارد و بعد 
از آن اگر به وی تفهیم اتهام نشود باید فرد آزاد 
ش��ود و این در حالی است که به هاشمی هیچ 

اتهامی تفهیم نشده است.
پیمان جبلی درخصوص بازداشت مرضیه 
براس��اس اطالعی��ه دادگاه  هاش��می گف��ت: 
مش��خص شد که ایشان ۲ بار تاکنون به عنوان 
ش��اهد اجباری در دادگاه حاضر ش��ده است و 
احتماال دادگاه سوم هم روز چهارشنبه همین 
هفته برگزار می شود آن چیزی که در اطالعیه 
دادگاه به طور صریح به آن اش��اره ش��ده است 
این اس��ت که ایشان هیچ اتهامی ندارد و هیچ 
اتهامی به ایشان وارد نشده است و ایشان صرفاً 

به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدند.
جبلی گفت: قانونی که به اس��تناد آن خانم 
هاشمی رابازداش��ت کرده اند قانونی است که به 
شدت مورد انتقاد خود آمریکایی ها هم هست این 
قانون به دستگاه امنیتی آمریکا اجازه می دهد که 

اگر فردی را که هیچ مدرکی علیه وی وجود ندارد 
بخواهند بازداشت کنند به استناد قانون و تحت 
عنوان شاهد اجباری بازداشت می کنند این اساساً 
یک قانون به اصطالح مورد انتقاد گسترده است.

وی تصریح کرد البته براس��اس این قانون و 
اجرای صحیح آن نهایتا دستگاه قضایی می تواند 
7۲ س��اعت فرد را در بازداش��ت نگ��ه دارد اما 
درخصوص خانم هاش��می بعد از گذشت حدود 

۸ روز هنوز این فرد آزاد نشده است.
معاون برون مرزی صداوس��یما خاطرنشان 
ک��رد: براس��اس اطالعات��ی ک��ه م��ا از برخی 
کارشناس��ان حقوق��ی ب��ه دس��ت آوردیم اگر 
دس��تگاه قضایی آمریکا در طول 7۲ ساعت به 
فرد بازداش��ت شده تفهیم اتهام نکند حاکی از 
آن اس��ت که باید فرد را بعد از 7۲ ساعت آزاد 
کنند معنی این موضوع این است که ایشان که 
به عنوان ش��اهد تاکنون دو بار به دادگاه رفته 
است و در مقابل دادگاه قرار گرفته هیچ دلیلی 

برای ادامه زندانی بودن اش وجود ندارد.
وی افزود: قانون ش��اهد اجباری و بازداش��ت 
زمان��ی به کار می رود که ف��ردی مظنون به عدم 
همکاری باشد و احضار شده باشد اما حضور پیدا 
نکرده باشد یا اینکه اعالم کند من در دادگاه حضور 
پیدا نخواهم کرد در این ش��رایط می توانند فرد را 
دستگیر کنند در صورتی که در مورد خانم هاشمی 

هیچ کدام از این اتفاقات صورت نگرفته است.

تجمع اعتراض به دستگیری خبرنگار پرس.تی.وی در مقابل سفارت سوئیس برگزار شد

بازداشتغیرقانونی
»مرضیه«راتمامکنید

اشغالگران سه هزار بار آتش بس را نقض کرده اند

حمالت دیوانه وار 
ائتالف سعودی به یمن


