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اخبار
رهبر انقالب نماینده جدید ولیفقیه در
هرمزگان را منصوب کردند

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی با صدور حکمی حجتاالسالم محمد
عبادیزاده را به عن��وان نماینده ولیفقیه در
اس��تان هرمزگان و امام جمع��ه بندرعباس
منصوب کردند .به گزارش «عصر ایران» به
نقل از پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم
رهبری ،متن حکم رهبر انقالب اس�لامی به
این شرح اس��ت :جناب حجتاالسالم آقای
حاج ش��یخ محمد عبادیزاده دامتافاضاته،
ب��ا عنایت به پایان دورهی مس��ئولیت جناب
حجتاالسالموالمسلمین آقای نعیمآبادی در
جایگاه امامت جمعهی بندرعباس ،با تقدیر و
تشکر وافر از زحمات و خدمات طوالنیمدت
مع ّزیالی��ه ،جنابعال��ی را ب��ه نمایندگی خود
در اس��تان هرم��زگان و امام��ت جمع��هی
بندرعباس منصوب میکنم .منطقهی بسیار
مهم هرم��زگان و مردم مؤم��ن و انقالبی و
کارآزموده در آن استان ،شایستهی اهتمامی
ویژه از جهت نش��ر و تعمیق معارف انقالبی
و اس�لامی میباش��ند .جنابعالی با توجه به
س��وابق خدم��ت در آن منطقه بیش��ک با
برجس��تگیهای جوان��ان ف��داکار و مردمان
وفادار آشنا میباش��ید .امروز بزرگداشت این
برجس��تگیها و تقویت و تثبیت آنها از جمل ه
وظائف اصلی علمای دی��ن و بهویژه امامان
جمع��ه و فرزانگان حوزه و دانش��گاه اس��ت.
تقوی��ت جری��ان انقالبی و جوان��ان مؤمن و
روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات،
توصیهی مؤکد اینجانب است .توفیقات شما
را از خداوند متعال مسألت میکنم.
حمالت پهپادی و موشکی یمنیها نشان
از اضمحالل ائتالف سعودی است

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس
اعتق��اد دارد اصاب��ت موش��کهای یمنی به
اه��داف نظامی در خاک عربس��تان هش��دار
ج��دی ب��رای ائتالف س��عودی اس��ت .احد
آزادیخواه در گفتوگو با خانهملت ،با اش��اره
به افزایش حمالت پهپادهای یمنی به اهداف
س��عودیها ،گفت :ائتالف سعودی باید بداند
مل��ت یمن طی چند س��ال تج��اوزی که به
خاکشان صورت گرفته با همه توان به مقابله
پرداختهاند از این رو هیچگاه تسلیم نخواهند
ش��د .وی با بی��ان اینکه ائتالف س��عودی با
حمای��ت آمریکاییها هزاران نف��ر از زنان و
کودکان یمنی را آواره کرده اما هیچ نهاد حقوق
بش��ری به این موضوع واکنش جدی نشان
نداده است ،اظهار کرد :متأسفانه این مهم در
حالی است که وقتی یمنیها از خودشان دفاع
میکنند آنها را محکوم به نقض حقوق بش��ر
میکنند .امروزه بر هیچ کسی پوشیده نیست
که س��عودیها از حامیان جدی تروریستها
در منطقه هس��تند ،این امر در حالی است که
آنها خودش��ان را مدعی اجرای دین میدانند
اما همه اقداماتشان برخالف موازین اسالمی
اس��ت .این نماینده م��ردم در مجلس دهم با
اشاره به اینکه سعودیها در باتالق یمن گیر
افتادهاند و راهی برای خروج ندارند مگر اینکه
دست از تجاوز بردارند ،تصریح کرد :در واقع
تنه��ا راه حل بحران یمن از راه دیپلماس��ی
و گفتگ��و میگذرد؛ در واق��ع خود مردم یمن
باید صالحش��ان را مش��خص کنند نه اینکه
کشورهای بیگانه به این عرصه وارد شوند.
اروپا بداند اجرای تعهدات برجام
مؤثرتر از برگزاری نشست سیاسی است

عض��و فراکس��یون امید مجلس اعتق��اد دارد
اروپاییه��ا باید بدون فوت وق��ت تعهدات و
کاس��تیهای پیش آمده در برج��ام را جبران
کنند تا حس��ن نیتش��ان مشهود ش��ود .علی
کاظم��ی باباحیدری در گفتوگو با خانه ملت،
در خصوص دیدار وزرای خارجه کش��ورهای
اروپای��ی پیرامون برجام ،گف��ت :اروپاییها به
خوبی میدانند که ایران اسالمی هیچ تخطی
از برنامه جامع اقدام مشترک نکرده بلکه حسن
نیت خود را به افکار عمومی دنیا نش��ان داده
است .وی با اشاره به اینکه برگزاری دیدارهایی
برای حفظ برجام از سوی اروپاییها امری الزم
اس��ت ،اظهار کرد :این مهم در حالی است که
کشورهای اروپایی حاضر در برجام باید بدانند
اجرای تعهداتشان امری ضروریتر از برگزاری
نشست و مذاکره است .مسئول سیاست خارجه
اتحادیه اروپا اعالم کرد که این اتحادیه تخطی
ایران از برجام را س��رپیچی اساس��ی از توافق
هستهای نمیداند ،به نظر میرسد این موضوع
به معنای پذیرش اش��تباه از سوی اروپاییها
باش��د اما نباید از این مهم غافل شد که چنین
اظهاراتی در مقابل ع��دم عمل به وعدههای
برجامی نمیتواند مؤثر باشد.

مردم و ارکان نظام از مواضع ضدفساد وزیر بهداشت پشتیبانی کنند

نماینده رهبری در ش��ورای عالی امنیت ملی
گفت :اگر وزیری ع��زم جدی برای مبارزه با
فساد دارد ،باید مردم و ارکان نظام را در کنار
خود ببیند تا با پش��تیبانی آنها در این مبارزه
موفق شود .به گزارش «عصر ایرانیان» ،سعید
جلیلی در حاشیه نشست با دبیران کارگروههای
تخصص��ی دولت س��ایه اظهار ک��رد :باید از
مواضع ضد فساد در وزارت بهداشت پشتیبانی
کنیم .همچن��ان که آحاد جامعه وظیفه دارند

ب��ه تأیید ،تصحیح و تکمی��ل روندها کمک
نمایند ،ما نیز موظفیم از رویکردهای صحیح
پش��تیبانی و رفتارهای درست را تأیید کنیم.
اینکه وزیر محترم بهداش��ت اعالم میکنند
که ع��زم مبارزه با اخالگران و س��ودجویانی
را دارند که ب��ا فرصتطلبی قصد اخالل در
نظام س�لامت کشور را داشتهاند ،این موضع
وزیر یک رویکرد درست است که باید از آن
حمایت ش��ود .اگر وزیری ع��زم جدی برای

مبارزه با فساد در حیطه مسئولیت خود را دارد،
بای��د مردم و ارکان نظام را در کنار خود ببیند
تا با پشتیبانی آنها در این مبارزه موفق شود.
وی بیان کرد :من ش��ناخت ف��ردی از آقای
وزیر ندارم اما این رویکرد ایشان مغتنم بوده
و باید به کمک شود .اگر دستگاهی که متولی
سالمت کشور است مدعی فساد و اخالل در
ام��ر حیاتی و مهمی چ��ون دارو و تجهیزات
پزش��کی میش��ود ،مجلس ،قوه قضائیه و

نظام پولی و بانکی باید اصالح شود

دس��تگاههای نظارتی و اطالعاتی همه باید
کمک کنند تا چنین فس��اد مهمی ریشهکن
شود .کارگروه نظام سالمت دولت سایه نیز
آمادگی دارد تا یافتهها و پیش��نهادهای خود
را در این زمینه ارائه کند .گفتنی است نمکی،
وزیر بهداشت دولت دوازدهم در نشست اخیر
خود با جمعی از نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی اعالم کرده بود« :جو س��نگینی را
تحم��ل ک��ردم و میکنم ،حت��ی زن و بچه

م��ن به تخری��ب و مرگ تهدید میش��وند.
ش��بکه ران��ت ،فس��اد و انحصار ب��ه هزار و
یکرن��گ از جیب این ملت ارت��زاق کردهاند.
از پیگیری ،شناس��ایی و افشاگری علیه آنها
عقبنشینینمیکنم.

عضو شورای نظارت بر صدا و سیما :بودجه رسانه ملی برای پخش سریال منطبق بر واقعیت «گاندو» صفر شد

گ�روه سیاس�ی :پ��س از پخش س��ریال
«گان��دو» ک��ه داس��تان واقع��ی یک��ی از
جاس��وسهای آمریکا در ایران را به تصویر
کش��ید ،دولت تدبی��ر و امید بر آن ش��د تا
گروکشی بودجه بر محتوای تولیدی رسانه
مل��ی تاثیر بگ��ذارد .مجموع��ه تلویزیونی
«گاندو» به کارگردانی «جواد افشار» مدتی
پیش از شبکه سه سیما به روی آنتن رفت.
آنچه این س��ریال را از س��ایر آثار تلویزیون
متمایز کرده ،موضوع این اثر اس��ت که به
یک پرون��ده واقعی میپ��ردازد .پروندهای
متعلق به جیسون رضائیان که یک جاسوس
ایرانی -آمریکایی است و سریال طبق گفته
س��ازندگان با بهرهگیری از اسناد موجود و
به طور کام ً
ال واقعی س��اخته شده بود .این
س��ریال در زم��ان پخش به بی��ان مواردی
پرداخت که مردم کمتر از آن اطالع داشتند
و به نوعی «گاندو» در این زمینه روشنگری
دقیقی را رق��م زد .اما هنوز مدتی از پخش
س��ریال نگذش��ته بود که با وجود استقبال
باالی م��ردم از س��ریال ،موضعگیریهای
دولتی درباره «گاندو» شدت گرفت و افرادی
نظیر حسامالدین آشنا ،مشاور رئیس جمهور
و محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه راجع
به آن اظهارنظر کردند که البته تالش آشنا
در این میان بیش��تر از سایرین بود و وی با
زدن توئیتهای متوالی تالش کرد تا عرصه
را بر س��ازندگان تنگ کند که در این میان
موفق ه��م بود و بخشهای��ی از «گاندو»
پس از اعمال فشار حذف و تغییر کرد .ولی
تالشهای دولت به همین جا ختم نشد و در
گامی جدید برای کنترل محتوای برنامههای
تلویزیون شرط و ش��روط جدیدی را برای
صداوس��یما تعیین کرده اس��ت که از جمله
آنها میتوان به انتخاب  ۲ناظر در ش��ورای
نظارت بر سازمان صداوسیما اشاره کرد .اگر
این طرح اجرایی شود ،نمایندگان دولت ابتدا
باید طرحهای مورد نظر صدا و س��یما برای
ساخت را ارزیابی کرده و پس از آن به اجازه
بدهند که آیا این اثر س��اخته ش��ود یا خیر.

گروکشی برای بستن دهان منتقدان

در همین راستا نیز طبق شنیدهها تخصیص
بودجه سهماهه دوم صداوسیما صفر شده و
بناس��ت با ندادن بودجه صداوسیما از سوی
دولت ،اعمال فشار بیشتری برای پذیرفتن
شرایط به صداوس��یما وارد شود .این اولین
بار نیس��ت که در طول س��الها صداوسیما
که یک سازمان مستقل به حساب میآید،
از س��وی دولتها تحت فشار قرار گرفته و
مجبور ش��ده برای تأمی��ن اعتبارت خود به
م��وارد تحمیلی تن بدهد .به نظر میرس��د
م��ورد اخیر «گاندو» فرصت��ی فراهم کرده
ت��ا موضوع مستقلش��دن بودجه س��ازمان
صداوس��یما در دس��تور کار مجلس شورای
اس�لامی قرار بگی��رد تا صداوس��یما بتواند
بهعنوان یک رس��انه مس��تقل و حرفهای و
بدون تحت فشار گرفتن از سوی دولتهای
مختلف کار خود را انجام بدهد.
دول�ت از ظرفی�ت اعتب�ارات خ�ود

سوءاستفاده میکند

نصراهلل پژمانفر نماینده مجلس ش��ورای
اسالمی در همین رابطه گفت :اینکه دولت
در موضوع س��ریال گاندو ورود پیدا کرده،
سوءاستفادهای اس��ت که دولت از ظرفیت

اعتب��ارات خ��ود انجام میده��د .نباید این
کار را انجام بدهد .به هر حال صداوس��یما
ش��ورای نظ��ارت دارد و اگ��ر دول��ت هم
گالی��های دارد ،میتواند آنجا مطرح کند و
اگر اش��کالی هم دارد باید از همان مس��یر
تعقی��ب ش��ود .وی ادامه داد :ام��ا اینکه ما
انتظار داش��ته باشیم رسانه ملی یک رسانه
دولتی باش��د ،کما اینکه متأسفانه در جراید
این کار را انجام داده ،کار درستی نیست .هر
روزنامهای که در وصف دولت مطلب نوشته
بیشترین حمایت را داشته و بیشترین یارانه
را از آن خود کرده است .هر روزنامهای که
کم��ی انتقاد کرده ،ش��دیدترین برخوردها،
مجازاته��ا و تحریمه��ا را دی��ده و اعتبار
کمتری هم دریافت کرده اس��ت .پژمانفر
تأکید کرد :نتیجه این مس��ئله تکصدایی
و دیکتات��وری در کش��ور اس��ت و ما باید
تأمل انتقاد را داش��ته باشیم .امروز تریبون
صداوس��یما خود یکی از تریبونهایی است
که دولت از آن بیشترین بهرهبرداری را دارد
و دائم رسانه ملی مورد انتقاد است که چقدر
این تریبون باید در اختیار دولتیها قرار داده
شود تا مسائل غیرواقعی را به مردم منتقل

کنند .این کار یک کار بس��یار غلطی است
و خالف ش��عارهایی اس��ت که دولت تا به
ح��ال آنه��ا را مطرح کرده اس��ت .مردم تا
ب��ه حال صدها م��ورد دیدهاند که دولت به
ش��عارهایش عم��ل نکرده و امی��دوارم که
این برخورد با صداوس��یما کارنامه سنگین
و رو به س��یاهی دولت را س��نگینتر نکند.
وی تصریح کرد :گاندو مس��تندات تاریخی
کام� ً
لا روش��نی دارد که ش��اید مالحظات
طبقهبندیشده برخی اسناد اجازه نداده که
موضوع بیش��تر از این بیان ش��ود .ما امروز
یک جریان نف��وذ و همراهی با این جریان
را دیدهایم و گاندو بخشی از این واقعیات را
نش��ان داده است .به نظر من سریال گاندو
موف��ق بود و ش��اهد بر ای��ن موفقیت هم
استقبال بیش از حدی بود که مردم از این
سریال داشتند و شما نگاه کنید این سریال
بیش از حد ،علیرغم تحریمهایی که انجام
دادن��د و حرفهایی که برخ��ی زدند که ما
ال تلویزیون را تماش��ا نمیکنیم و اص ً
اص ً
ال
وقت برای تلویزیون نمیگذاریم و اخبار را
از مس��یرهای دیگر دنبال میکنیم ،اما در
عین حال توانست مخاطبان بسیاری را به

خود جذب کند و من دستمریزاد میگویم
و نام��های هم که  ۱۵۵نف��ر از نمایندگان
مجلس امضاء کردند ،ای��ن خود هم تأیید
مجلس را در پ��ی دارد و هم تأیید مردم را
و نباید انتظار داش��ته باش��یم که برخی که
اتفاقات��ی را پنهانی انج��ام دادهاند ،پس از
عیان ش��دن آن ناراحت نش��وند .امیدوارم
گاندو ادامهدار شود .در دولت به اندازهای از
این چهرهها و شخصیتها داریم که اگر تا
 ۱۰۰سال دیگر صداوسیما بخواهد چند تای
آنها را سریال کند ،سوژه وجود داشته باشد.
وی درباره اعمال به هر حال دولت این کار
را میکند و مسئلهای نیست که در انجام یا
نشدن آن تردید داشته باشیم و پیش از این
هم انجام داده اس��ت و به نفع دولت نیست
و م��ا نباید به جای مردم تصمیم بگیریم و
بگویی��م که هرچه ما میگوییم بش��نوید و
ببینید و بپذیرید .این مسیر غلطی است که
دولت در پیش گرفته است.

قطع بودجه صداوسیما به خاطر گاندو با

ادعاهای دولت مغایرت دارد

سیداحس��ان قاضیزادههاش��می ،عض��و
شورای نظارت بر صداوسیما در گفتوگو با
«عصر ایرانیان» در واکنش به اقدام دولت
علیه صدا و س��یما اظهار ک��رد :اطالع پیدا
کردی��م که دولت به خاطر پخش س��ریال
گاندو کل بودجه صدا و س��یما در سهماهه
سوم را قطع کرده است .وی بیان کرد :این
موضوع حتم ًا در ش��ورای نظارت بر صدا و
سیما بررس��ی خواهد شد و همه تالشم را
برای احقاق حق رس��انه ملی به کار خواهم
گرفت .نماینده مردم فریمان در مجلس با
بیان اینکه اقدام دولت علیه صدا و س��یما
با ادعاه��ای رئیس جمه��ور مغایرت دارد،
تصریح ک��رد :میبینیم که دولت به راحتی
علیه صدا و س��یما اق��دام میکند و دهان
منتق��دان خود را میبندد ،ب��ا این اقدامات
س��عی بر آن دارند تا رس��انه ملی را تحت
فش��ار قرار داده و موضع انتقادی و مردمی
آن را عوض کنند.

دیپلماتها و خبرنگاران ایرانی فقط میتوانند در سه نقطه نیویورک تردد کنند

دول��ت ترامپ این بار هم با اعم��ال محدودیت برای
دیپلماتهای ایرانی در مقر سازمان ملل در نیویورک،
ب��رگ دیگری بر پرونده س��یاه نقض حقوق بینالملل
خود افزود .پس از اینکه در سفر اخیر محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به نیویورک
برای ش��رکت در نشست سطح باالی مجمع سیاسی
توس��عه پایدار در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان
ملل ب��ه نیویورک محدودیتهایی ب��رای او در مدت
حضورش در این شهر از سوی دولت آمریکا اعمال شد
و نیویورکتایمز به نقل از «مایک پامپئو» وزیر خارجه
آمریکا اعالم کرد که ظریف و هیأت ایرانی فقط اجازه
دارند بین دفتر س��ازمان ملل ،دفتر نمایندگی ایران در
این س��ازمان و اقامتگاه س��فیر و نماین��ده دائم ایران
در س��ازمان ملل در نیویورک ت��ردد کنند ،رویترز روز
سهشنبه از یادداشتی دیپلماتیک خبر داد که بر اساس
آن آمریکا محدوده تردد دیپلماتهای ایرانی مس��تقر
در نیوی��ورک و خانوادههای آنها را به ش��دت محدود
کرده اس��ت .وزیر خارجه ایران هم در توئیتی با اشاره
به مصاحبهاش با شبکه تلویزیونی  NBCدر اقامتگاه
س��فیر و نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل نوش��ت:
«گفتوگوی من با «لستر هولت» از برنامه اخبار شبانه
شبکه انبیسی در نیویورک .ما  ۱۵جوالی در اقامتگاه
سفیر ایران در سازمان ملل متحد به گفتوگو نشستیم،
یکی از س��ه س��اختمانی که من اجازه پا گذاش��تن در
آن را دارم آن ه��م در حالی که مش��غول انجام وظیفه
رس��می خود در سازمان ملل متحد هستم ».بر اساس
گ��زارش رویترز ،دیپلماتهای ایرانی مش��مول همان
محدودیتهایی میش��وند که برای ظریف هم اعمال
شده و دیپلماتهای ایران ،احتما ًال فقط میتوانند بین
سازمان ملل و هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل،
اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل و فرودگاه «جان
اف کندی» رفت و آمد داشته باشند .طبق این گزارش،
رفت و آمد دیپلماتهای ایرانی و خانوادههایش��ان در
 6کوچه اطراف میدان «کوینزبورو» در محله «النگ
آیلند» در بخش «کوئینز» نیز با محدودیتهایی همراه
اس��ت .پیش از این «سیدعباس موسوی» سخنگوی

چهره واقعی آمریکا بدون روتوش

وزارت خارج��ه درباره اعم��ال محدودیت برای ظریف
گفته ب��ود که قطع ًا اعمال محدودیت حضور در برخی
خیابانهای نیویورک تأثیری در برنامههای کاری وزیر
خارج��ه ندارد و اف��زود :آقای ظریف معم��و ًال در مقر
س��ازمان ملل متحد ،نمایندگی دائ��م ایران و اقامتگاه
سفیر جمهوری اس�لامی ایران در رفت و آمد هستند
و همه دیدارها ،مصاحبهها و سخنرانیهایش��ان را در
همین مکانها انجام میدهند.

ه�وک :اجازه رفت و آمد آزاد دیپلماتهای ایرانی را

در شهر نیویورک نمیدهیم

«برایان ه��وک» نماینده وی��ژه رئیسجمهور آمریکا
در امور ایران و رئی��س «گروه اقدام ایران» در وزارت
امور خارجه ایاالت متحده نیز در مصاحبهای با شبکه
«فاک��س نیوز» به توضیح چرایی صدور روادید س��فر
برای وزیر خارجه ایران پرداخت و اعالم کرد که هیچ
کس��ی در دولت «دونال��د ترام��پ» در جریان اقامت
محمدجواد ظریف در نیویورک مقر س��ازمان ملل با او
دیدار نخواهد کرد .وی در پاس��خ به این سؤال مجری
فاکس نیوز مبنی بر اینکه «ما چرا باید به ظریف برای
حضور در کشورمان اجازه میدادیم؟» خاطرنشان کرد:
«به خاطر اینکه ما به عنوان کش��ور میزبان س��ازمان
ملل تعهدات��ی داریم که به دیپلماته��ا اجازه بدهیم
اقدام��ات مرتب��ط با س��ازمان ملل را انج��ام دهند در
نتیجه ما به این تعهدات س��ازمانی ک��ه داریم ،احترام
میگذاریم ،اما این به معنای این نیست ما اجازه رفت
و آم��د آزاد دیپلماتهای ایرانی را در ش��هر نیویورک
بدهیم» .مجری این ش��بکه آمریکایی سؤال کرد که
دول��ت آمریکا چطور مانع از پرس��هزنی دیپلماتهای
ایران��ی در نیویورک و جاهای دیگر آمریکا میش��ود؟
و ه��وک جواب داد« :ما تا حد زی��ادی در حال کار با
(نیروهای پلیس) امنیت دیپلماتیکمان هستیم ،البته ما
پروتکلهای ضروری برای اطمینان یافتن از اینکه آنها
در درون محوطه مجاز باقی بمانند را هم داریم».
نقض حقوق بینالملل از سوی آمریکا


اقدام اخیر آمریکا در قبال دیپلماتهای ایرانی مستقر
در نیویورک و خانوادههایش��ان در حالی صورت گرفته

که سازمان ملل نگرانی خود را از اعمال محدودیتهای
جدید برای رفت و آمد مسئوالن ایرانی به این سازمان
اب��راز کرد و س��خنگوی دبیرکل س��ازمان ملل متحد
گفت :به واش��نگتن نگرانی خود درباره محدود کردن
روادی��د ورود وزیر امور خارج��ه ایران را اعالم کردیم.
رویترز در این گزارش به نقل از یکی از مقامات وزارت
خارجه آمریکا مدعی ش��ده که آمریکا کام ً
ال مطابق با
تعهداتش در موافقتنامه مزایا و مصونیتهای سازمان
مل��ل بین دولت آمریکا و س��ازمان مل��ل مصوب 26
جوالی ( 1947موافقتنامه مقر) اقدام کرده است .این
موافقتنامه که در  31اکتبر  1947به تصویب مجمع
عمومی س��ازمان ملل رسید ،ناظر بر حقوق و تعهدات
س��ازمان ملل و هیأتهای نمایندگی دولتهای عضو
و همچنی��ن حقوق و تعهدات دول��ت میزبان (آمریکا)
است .گفتنی است در حال حاضر ،دیپلماتهای ایران،
کره ش��مالی ،س��وریه و کوبا مجاز هستند که تا شعاع
 25مایلی ( 40کیلومتری) س��ازمان ملل متحد ،رفت
و آمد کنند .بر اساس موافقتنامه ( 1947موافقتنامه
مقر) ،آمریکا ملزم است به دیپلماتهای خارجی ،اجازه
دسترسی به سازمان ملل را بدهد.

خبرنگار صداوس�یما در نیوی�ورک برای تهیه اقالم

خوراکی و ضروری با مشکل مواجه است

حسن عابدینی قائممقام خبرگزاری صداوسیما با اشاره
به اعمال ای��ن محدودیتها تأکید کرد :این امر فراتر
از وزیر امورخارجه کش��ورمان و حتی دیپلماتها رفته
و ام��روز خبرنگاران ایرانی هم با اثرات آن دس��ت به
گریبان هستند .وی تأکید کرد :ایجاد محدودیت برای
تردد خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در نیویورک از چند
منظر ،نمونه نقض بارز قانون توس��ط ایاالت متحده
آمریکا و نقض آش��کار حقوق بینالملل اس��ت که در
آن به وسیله منشور سازمان ملل ،آمریکا را به عنوان
میزبان معرفی کرده است ،براین اساس نباید به واسطه
س��لیقه فردی مانع از تردد خبرنگاران و دیپلماتهای
خارجی حوزه س��ازمان ملل در نیویورک ش��وند .وی
ادامه داد :این اقدام ضد جریان آزاد اطالعرسانی است
که دائم ًا آنها مدعی حمایت از آن هس��تند ،همچنین

این اقدام نقض حقوق فردی افراد محس��وب میشود
و خبرنگار صدا و س��یمای مقیم نیویورک اکنون حق
رفتن به س��ایر نقاط در این ش��هر را ن��دارد .عابدینی
ب��ا بیان اینکه اعم��ال محدودیته��ای آمریکا برای
دیپلماتها و خبرنگاران ایرانی مستقر در نیویورک در
یک الی دو هفته گذشته به شدت افزایش یافته است،
خاطرنش��ان کرد :هرچند پیش از این هم خبرنگاران
صداوسیما و خبرنگار خبرگزاری ایرنا تنها میتوانستند
در ش��عاع چهل کیلومتری س��ازمان ملل تردد داشته
باش��ند .با این حال این محدودیتها چنان گسترش
یافته اس��ت که خبرنگار تنها قادر خواهد بود از محل
خان��ه تا س��ازمان ملل را طی کند؛ آنه��ا اجازه تهیه
مایحتاج خود از فروشگاههای خارج از مسیر مشخص
ش��ده را ندارند؛ همچنین خبرنگار صدا و س��یما برای
رفت و آمد به مدرس��ه فرزندش هم با مشکل روبهرو
ش��ده اس��ت .قائممقام خبرگزاری صداوس��یما گفت:
اعم��ال محدودیت مذک��ور با دو ای��راد عمده مواجه
است؛ اول اینکه قانون آزادی اطالعرسانی را به شدت
نقض میکند چراکه خبرنگاران را از جهت گردآوری
اطالعات و پوشش اخبار با محدودیت روبهرو میکند،
همچنین بحث ح��وزه میزبانی س��ازمان ملل مطرح
است که طبق آن آمریکا از اعمال سلیقه در خصوص
خبرن��گاران و دیپلماتهایی که در چارچوب مصوبات
س��ازمان ملل به آنجا اعزام میشوند ،معذور است؛ از
س��وی دیگر حدود  ۱۶نهاد رسانهای آمریکا در تهران
دفتر داشته و مقیم هستند که میتوان به رسانههایی
مانند خبرگزاری بلومبرگ ،آسوش��یتد پرس ،ش��بکه
تلویزیون��ی  CNN، ABC، NBCاش��اره ک��رد.
عابدین��ی تأکید کرد :اگ��ر آمریکاییه��ا واقع ًا حامی
جریان آزاد اطالعات هس��تند ،باید نس��بت به قوانین
و عرف بینالمللی هم پایبند باش��ند .وی با اش��اره به
افزایش محدودیتهای آمریکا پس از سفر ظریف به
این کش��ور هم اظهار کرد :حتی این محدودیتها به
دیپلماتها و خبرنگاران هم تعمیم داده شده و شدت
آن به قدری است که به نظر میرسد آنها در حبس
خانگی به سر میبرند.

رئیس قوه قضائیه گفت :اگر نظام پولی و بانکی
اصالح نشود هر روز شاهد یک پرونده خواهیم
بود ،دولت باید دست از تصدیگری بردارد و ناظر
باش��د نه متصدی ،بیش از  ۸۰درصد اقتصاد ما
دولتی است .به گزارش مهر ،آیتاهلل سیدابراهیم
رئیس��ی در بیس��ت و چهارمی��ن گردهمای��ی
سراسری ائمه جمعه کشور اظهار کرد :اگر نظام
پولی و بانکی اصالح نش��ود هر روز شاهد یک
پرون��ده خواهیم بود .باید نظ��ام پولی و بانکی
اصالح شود و این در همه برنامهها تأکید شده
است .دولت باید دست از تصدیگری بردارد و
ناظر باشد نه متصدی .بیش از  ۸۰درصد اقتصاد
ما دولتی است و خصوصیسازی باید انجام شود.
کاهش تصدیگری دولت باید انجام ش��ود .در
خصوصیس��ازی مشکالتی ایجاد شد که چند
مرتبه در س��خنان مقام معظ��م رهبری مطرح
ش��د .احراز توانایی کسی که میخواهد بپذیرد
و دوم وقتی که واگذار شد توانمندسازی بخش
خصوصی باید انجام ش��ود .رئیس قوه قضائیه
گفت :همه در کشور میگویند افزایش نقدینگی
مشکلساز است .هیچ راهی نیست مگر اینکه
نقدینگی به س��مت تولید برود اما اگر نرفت و
به سوی داللی رفت مثل سیل جاری میشود.
وی یادآور شد :آنچه بر عهده قوه قضائیه است
هم در بخش نظارت و هم در قضاوت اس��ت.
عمدت ًا در ذهنها ،قضاوت مطرح میش��ود اما
دستگاه قضایی در بخش نظارت هم وظیفه دارد
و مقام معظم رهبری در این مورد به بنده حقیر
ه��م امر فرمودند .هم در حوزه نظارت و هم در
حوزه قضاوت باید برخورد عبرتآموز با مفسدان
صورت گیرد.
سکوت مرگبار مدعیان حقوق بشر در
برابر حبس و شکنجه شیخ زکزاکی

یکی از مراجع عظام تقلید ضمن محکومیت
حبس و شکنجه آیتاهلل شیخ زکزاکی گفت:
مدعیان دروغین حقوق بش��ر چشمان خود را
در مقابل این جنایات بسته و سکوت مرگباری
را اختی��ار کرده و نفرت و نن��گ ابدی را نثار
خودکردهاند .به گ��زارش «عصر ایرانیان» به
نق��ل از دفتر روابط عمومی آیتاهلل حس��ین
ن��وری همدانی ،مرجع تقلید ش��یعیان ،در پی
وخامت حال و ش��رایط بحرانی آیتاهلل شیخ
زکزاکی پیامی به ش��رح ذیل ص��ادر کرد .در
این پیام آمده اس��ت :باکمال تأسف خبرهای
ناگ��واری از وضعیت عالم مجاهد جناب آقای
ش��یخ زکزاکی به گوش میرسد؛ جنایتی که
امروز در کش��ور نیجریه در حال وقوع اس��ت
و عدهای از انس��انها در ح��ال تحمل رنج و
شکنجه هس��تند مایه نگرانی است .این عالم
مجاهد را از حقوق اولیه خود محروم نموده و
به اتهام واهی مدت زیادی است که در حبس
و ش��کنجه قراردادند .مدعیان دروغین حقوق
بشر چشمان خود را در مقابل این جنایات بسته
و سکوت مرگباری را اختیار نمودهاند و نفرت
و ننگ ابدی را نثار خودکردهاند؛ سازمانهای
بینالمللی نیز با سکوت در مقابل این جنایت
هویت خود را ازدس��تدادهاند و عم ً
ال به یک
تشکیالت بیخاصیت مبدل شدهاند.
سطح کلی نیروهای انگلیس در
خلیجفارسافزایشنمییابد

سفارت بریتانیا در تهران اعالم کرد :برخالف
آنچه برخی رسانهها عنوان کردند ،سطح کلی
نیروهای ما در خلیجفارس افزایش نمییابد .به
گزارش حوزه سیاس��ت خارجی گروه سیاسی
باش��گاه خبرنگاران جوان ،سفارت بریتانیا در
تهران با اشاره به یادداشت منتشرشده وزارت
دفاع این کش��ور درباره کشتیهایی که عازم
خلیجفارس هستند ،روز چهارشنبه در صفحه
توئیترش نوش��ت :این یادداش��ت منتشرشده
توس��ط وزارت دف��اع بریتانیا نش��ان میدهد
کش��تیهایی که عازم خلیجفارس هس��تند
مطابق یک رویه چرخشی مشخص جایگزین
کشتیهای دیگر میشوند .بنابراین ،سطح کلی
نیروهای ما در منطقه  -برخالف آنچه برخی
رسانهها القاء کردهاند -افزایش نمییابد.
آیتاهلل جنتی
دبیر شورای نگهبان ماند

آیتاهلل جنتی بهعنوان دبیر و کدخدایی ب ه عنوان
قائممقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان ابقا
ش��دند .به گزارش «عصر ایرانیان» ،انتخابات
هیئترئیس��ه ش��ورای نگهبان با حضور فقها
و حقوقدانان این ش��ورا برگزار ش��د .در جریان
ای��ن انتخابات ،آی��تاهلل احمد جنت��ی با رأی
اکثریت اعضا برای یک س��ال دیگر به عنوان
دبیر شورای نگهبان ابقاء شد .همچنین در این
جلسه ،انتخابات قائم مقام دبیر شورای نگهبان
نیز برگ��زار و طی آن عباس��علی کدخدایی به
مدت یک س��ال دیگر به عنوان قائم مقام دبیر
از سوی اعضای شورای نگهبان انتخاب شد .در
این جلس��ه همچنین کدخدایی با رأی اعضای
شورای نگهبان برای دوره یکساله پیش رو ،به
عنوان سخنگو ابقا شد .بر اساس آئیننامه داخلی
شورای نگهبان ،انتخابات هیئترئیسه این شورا
هرساله برگزار و طی آن هیئترئیسه جدید برای
فعالیت یکساله انتخاب میشوند.

