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تسلیت واعظی به مناسبت درگذشت حاج
محمدرضااعتمادیان

رئیس دفتر رئیس جمهوری در پیامی با تسلیت درگذشت
حــاج محمدرضــا اعتمادیــان یــار دیریــن امــام و رهبــری،
اخبــار از خداونــد متعــال بــرای آن فقیــد ســعید ،علــو درجــات و
همجــواری بــا صالحان و برای عمــوم بازماندگان صبر و اجر مســألت کرد .به
گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،در پیام محمود واعظی آمده
است :اینجانب ضایعه فقدان این مجاهد انقالبی را که تمام عمر پربرکت خود
را با اخالص و صداقت ،وقف ترویج عملی آموزههای اصیل اسالمی ،خدمت
بیوقفه به کشور و مردم ،بویژه محرومان جامعه نمود؛ به همه عالقه مندان،
بازماندگان و بویژه بیت شریف ایشان صمیمانه تسلیت میگویم و از خداوند
متعال برای آن فقید سعید ،علو درجات و همجواری با صالحان و برای عموم
بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

هشدارب هامریکادربارهادامهبازداشتخبرنگارپرستیوی

editorial@iran-newspaper.com

آیتاهلل جنتی :فضای مجازی میتواند برای ما فرصت باشد

آیتاهللاحمدجنتیکهدرموضعگیریهای
پیشین خود معموالً نســبت به استفاده
دشــمن از فضــای مجــازی و خطرات
آن هشــدار مــیداد روز پنجشــنبه در
ســخنانی که رویکــردی متفــاوت را به
همراه داشت ،گفت« :فضای مجازی
میتوانــد فرصتی بــرای ما باشــد و ما
بایــد تهدیــدات فضــای مجــازی را به
فرصــت تبدیل و از فرصتهای آن به

نفع اسالم ،انقالب و مملکت استفاده
کنیم».
بهگــزارش ایســنا ،رئیــس مجلــس
خبــرگان رهبری در نشســت مشــترک
هیــأت رئیســه مجلــس خبــرگان در
دور پنجــم بــا کمیســیونهای داخلــی
ایــن مجلــس دربــاره تهدیدهــا و
فرصتهایــی کــه در بســتر فضــای
مجــازی وجــود دارد ،گفــت« :فضــای

مجازی موضوع بسیار مهمی است که
بسیاری از آن وحشت دارند و ناراحت
هســتند البته حق هم دارند زیرا از این
فضا علیه ما استفاده میشود».
وی بــا یادآوری اینکــه «وقتی رادیو
و تلویزیــون آمــده بــود همه وحشــت
کردنــد کــه مبــادا دین مردم از دســت
بــرود ،ولــی بعــداً دیدنــد کــه بهترین
اســتفادهها را میتــوان از آن کــرد»،

گفــت« :فضــای مجــازی نیــز همیــن
طــور اســت؛ مطلعیــن معتقدنــد
مــا میتوانیــم بــه نفــع انقــاب از آن
استفاده کنیم ».وی ادامه داد« :عمده
چیزهایــی کــه خدا خلــق کــرده ،ماده
اولیه اســت و باید دید دست چه کسی
میافتد».
رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری
در بخــش دیگــر ســخنانش بــا بیــان

اینکــه «عدهای به دســت امریــکا نگاه
میکننــد» ،موضــع اروپــا را در امتــداد
امریــکا ارزیابی کرد و گفــت« :آنها نیز
در قضیــه برجــام تنهــا اتــاف وقــت
میکننــد حتی برخــی همان کشــورها
از گروهــک منافقیــن هــم حمایت به
عمــل میآورنــد و دلبســتن بــه اروپا
نیز عین ســفاهت اســت .متأسفانه در
قضیــه برجــام مســئوالن کشــور مــا به

توصیههای رهبر انقالب توجه نکردند
و امــروز نیــز نتیجــهای نگرفتهانــد».
رئیــس مجلــس خبــرگان با اشــاره به
ســخنان رهبری درباره مقابله با اقدام
امریکاییهــا در صــورت پــاره کــردن
برجام ،تصریح کرد« :باید از مسئوالن
گلــه کنیم که چــرا ایــن کار(آتش زدن
برجــام) را نکردند؛ در نهایت هم باید
همین کار را بکنند».

درخواست دولت از مجمع برای تسریع در رسیدگی به الیحه پالرمو
جنیدی :کارگروه بررسی پیوستن ایران به پالرمو تشکیل شده است
همچنــان کــه بررســی لوایــح پیوســتن ایــران بــه
کنوانســیونهای  CFTو پالرمــو بــه مراحل پایانی
خــود نزدیک میشــود ،مخالفــان پیوســتن ایران
بــه  FATFهــم بــار دیگــر نیروهای خود را بســیج
کردهاند .طی پنجشنبه و جمعه گذشته ،مخالفان
پیوســتن ایران به  FATFاز ســکوت مقطعی خود
درآمدنــد و بــار دیگــر در اظهارنظرهــای خــود از
تریبونهــای متنــوع ،از نهادهــای قانونــی بویــژه
مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند الیحه
پیوســتن ایــران بــه ایــن کنوانســیونها را تصویب
نکننــد .این درحالی اســت که هــم در هفته پیش
رو بار دیگر کنوانسیون  CFTدر دستور کار مجلس
قرار میگیــرد و هم لعیا جنیدی ،معاون حقوقی
رئیــس جمهــوری خبــر داد کــه دولــت از رئیــس
مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد
تا رسیدگی به الیحه پیوســتن ایران به کنوانسیون
پالرمو تســریع شــود .این دو الیحــه ،دو گام نهایی
ایــران برای پیوســتن بــه  FATFو مرحلهای مهم
برای برون آمدن ایران از فهرســت ســیاه یا همان
«فهرست متقابل» این نهاد محسوب میشود.
ëëدرخواســت دولت از رئیس مجمع تشــخیص
مصلحتنظام
برای برون رفت ایران از فهرســت سیاه FATF
چهــارگام پیــش رو بــود؛ اصــاح قانون مبــارزه با
تأمیــن مالــی تروریســم ،اصــاح قانون مبــارزه با
پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو
و  .CFTاز این میان ،قانون اصالح مبارزه با تأمین
مالــی تروریســم 31 ،تیرمــاه در مجلس تصویب
و  10مــرداد از ســوی شــورای نگهبــان تأییــد شــد.
قانــون اصالح مبارزه با پولشــویی نیز پس از رفت
و آمد میان مجلس و شــورای نگهبــان ،درنهایت
در مجمــع تشــخیص «اصــاح» و تصویب شــد.
اکنون بررســی الیحه پیوســتن ایران به کنوانسیون
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در
دستور کار مجمع تشخیص است؛ الیحه پیوستن
به کنوانســیون  CFTنیــز در چند رفت و برگشــت
میان مجلس و شــورای نگهبان ،در هفته پیش رو
در دستور کار مجلس قرار میگیرد تا یا اصالحات
مدنظر شــورای نگهبان را تأمین کند یا با اصرار بر
نظرات خود ،الیحه را به مجمع تشخیص ،ارسال
کنــد .در این میــان لعیا جنیدی ،معــاون حقوقی
رئیــس جمهــوری با اعــام اینکه الیحه پیوســتن
ایران به کنوانســیون مبارزه با جرایم سازمانیافته
فراملی (پالرمو) اکنون روی میز مجمع تشخیص
مصلحت نظام اســت به «ایرنا» گفــت :از رئیس

مجمــع درخواســت کردهایــم کــه رســیدگی بــه
ایــن الیحه تســریع یابــد .وی افزود :بعــد از الیحه
مربــوط بــه مقابلــه بــا پولشــویی کــه بــه تصویب
مجمع تشــخیص مصلحت نظام رسید؛ باید هر
چه ســریعتر تکلیف پیوســتن ایران به کنوانسیون
مبــارزه با جرایم ســازمانیافته فراملی (پالرمو) و
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ()CFT
نیز مشخص شود.
جنیــدی ادامــه داد :اکنــون کارگروهــی بــرای
بررسی الیحه پیوستن ایران به پالرمو تشکیل شده
و منتظــر هســتیم که هر چــه زودتر ایــن الیحه به
صحن مجمع بیاید .عالوه بر این ،الیحه پیوستن
بــه کنوانســیون مقابلــه با تأمیــن مالی تروریســم
( )CFTنیــز کــه نظر شــورای نگهبان در مــورد آن
تأمین نشده است نیز در کمترین زمان باید اصالح
و تصویب شــود .جنیدی در مــورد نقش تصویب
این لوایح گفت :به طور مسلم تصویب این لوایح،
مســیر را برای پیوســتن به گــروه ویژه اقــدام مالی
( )FATFهموار و اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا
را تسهیل میکند.
ëëدیدگاهامامجمعهتهراندربارهFATF
مطابق گفته رئیس مجلس شــورای اسالمی،
رهبر معظم انقالب خواستار طی مراحل قانونی
درباره لوایح مرتبط با  FATFشــدهاند که این هم
میتواند بــه معنای اعتماد به نهادها ،مســئوالن
و قــوای کشــور و هم بــه معنای طی شــدن فرایند
اقناعــی میان دو طیف ماجرا باشــد .با وجود این،
برخــی از تریبونهــای رســمی این لوایح و اساســاً
پیوســتن بــه  FATFرا بــه طــور کلــی رد میکنند.
همچــون آیــتاهلل موحــدی کرمانــی ،خطیــب
جمعــه تهران کــه گفت «اگرچــه  FATFدر ظاهر
برای مبارزه با پولشــویی و تروریســم شکل گرفته،
اما در حقیقت ســاز و کاری برای اشراف اطالعاتی
بــر منابــع و سیســتم اطالعاتــی ســایر کشــورها و
بــازوی خزانهداری امریکا در اعمال هرچه بیشــتر
تحریمها علیه ایران و ســایر کشورها بویژه جریان
مقاومتاست».
بهگزارش ایسنا ،وی اضافه کرد« :این موضوع
ســخن من نیســت؛ ســخن یکی از اعضای سابق
خزانهداری امریکا اســت که برای قرار دادن ایران
در تنگنــا بــه حضور کامــل  FATFنیاز اســت .این
عضــو ســابق خزانــهداری امریــکا به طــور واضح
پشــت صحنه را آشــکار میکند .میگویــد FATF
بــرای تســلط کامل بــر جریانــات مخالــف امریکا
طراحی شده است ».این اظهارات درحالی است

مهدی فیروزان در پاسخ به اظهارات موسوی خوئینی:

امام خمینی ،امام موسی صدر را فرزند خود میدانستند

که بهگفته کارشناســان و مذاکرهکنندگان ایران در
 ،FATFاساســاً امریــکا و دیگر کشــورهای مخالف
ایــران تمــام همــت و تــاش خــود را صــرف این
موضوع میکنند که ایران نتواند از فهرســت سیاه
ایــن نهاد خارج شــود .چــرا که عضویت ایــران در
 FATFمیتواند بسیاری از بهانهها را از آنها بگیرد
و راه را بــرای تعامــل بانکهــای ایرانــی بــا بانک
کشــورهای دوســت ،از جملــه چیــن و روســیه نیز
هموار کند .در همین حال ،چهار چهره حوزوی که
یکی از آنان ،قاســم روانبخش ،دبیر سیاسی هفته
نامه «پرتو ســخن» و عضو هیأت علمی مؤسســه
آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی(ره) وابسته به
آیتاهلل مصباح یزدی است ،با تشکیل جلسهای
در قــم ،کنوانســیون پالرمــو را بررســی کردند تا به
زعم خــود« ،مواضع حوزه علمیــه در مورد لوایح
 »FATFرا تبیین کنند.
محمدرضــا باقــرزاده ،عضــو هیــأت علمــی
دانشــگاههای قــم در ایــن نشســت ،گفــت کــه
«پیوســتن بــه پالرمو برای کشــوری که در شــرایط
عــادی قــرار دارد و میتوانــد بــا چنــد شــرط بــه
کنوانســیون بینالمللی بپیوندد ،نباید با کشــوری
مثل ایران مقایسه شود که پنجه در پنجه استکبار
انداخته است ».به گزارش ایرنا ،وی مدعی شد که
«عضو کنوانســیون شدن جز در منگنه قرار گرفتن
مزیتی برای ایران نخواهد داشــت و رد شــدن این
الیحه(پالرمو)ازسویشوراینگهباننشاندهنده
غیرشرعی بودن آن است».

روانبخش هم با اشاره به اینکه «تجربه تاریخی
نشــان میدهد هر کجا جریان غربگرا به دشــمن
اعتماد و فکر کرد از طریق نزدیک شدن به دشمن
مشکالت حل میشود ،بر مشــکالت شما افزوده
شــده اســت ،افــزود« :وقتــی چنیــن تجربههایــی
داریم ،چرا مجدداً به دشــمن تکیه میکنیم تا در
 FATFو  CFTبرای ما کاری کند ،در حالی که وزیر
امــور خارجــه نیز اعالم کرده اســت که ایــن لوایح
دردی از فشــارهای اقتصــادی کــم نمیکند ».وی
از مجمع تشــخیص مصلحت نظام و از ریاســت
مجمــع که شــخصیت حوزوی اســت خواســت با
توجه بهنظــری که رهبر معظم انقــاب راجع به
لوایــح  FATFارائه دادند و همچنین نظر شــورای
نگهیان ،مراجع تقلید و فقها این الیحه را بررسی
کنند.
مــروری بــر ایــن اظهــارات نشــان میدهد که
مخالفان پیوســتن ایران به  FATFیا لوایح مبارزه
با تأمین مالی تروریســم ( )CFTو پالرمو ،بیش از
هر چیز بــر گمانه زنیها و داوریهای رســانههای
مخالــف تکیــه میکننــد و از ماهیــت ایــن نهــاد،
سازوکار تصمیمگیری در آن و جزئیات لوایح مورد
نظر ،اطالع چندانی ندارند.
بهعنــوان مثــال ،در زمینــه کمــک بــه جبهــه
مقاومت ،درحالی مدعی میشوند که با عضویت
ایــران در  FATFایــن کمکها از ســوی دشــمنان
رصد و قطع خواهد شد که گویی دشمنان ،تاکنون
از ایــن کار دریــغ میکردهاند یا ایــران از روشهای

متعــارف بانکی و بینالمللی بــرای کمک به این
جریانها استفاده میکرده است.
درباره ادعای به اشــتراک گذاشــتن اطالعات،
بــدون هیــچ مالحظــه امنیتــی و برمالشــدن
تالشهای ایران بــرای دورزدن تحریمها نیز تنها
میتــوان بــه ایــن نکته بســنده کــرد کــه مخالفان
 FATFدر مخالفتهــای خــود ،ســاده اندیشــی
بسیاری را پیشه کردهاند .زیرا در هیچ یک از لوایح
مورد اشــاره ،به اشتراک گذاشتن اطالعات ،بدون
مالحظات حاکمیتی وجود ندارد و اساســاً هرنوع
معاضدت قضایــی ،چه در حوزه اشــخاص و چه
در زمینه اطالعات ،در حیطه مســئولیت و کار قوه
قضائیه است ،نهادی که قطعاًاین جریانها بیش
از سایر نهادها به آن اطمینان داشته باشند.
هرچند شــواهد نشــان میدهد که فرایندهای
خــروج ایران از فهرســت ســیاه  FATFبا تصویب
لوایــح باقــی مانــده طی خواهد شــد ،امــا صحنه
بحثهــا دربــاره  FATFدرســت شــبیه بحثهــا
دربــاره برجام اســت ،دو ســوی ماجــرا موافقان و
منتقــدان قرار دارند کــه امری پذیرفته اســت ،اما
گویــا مخالفــان نه اســتداللهای سیاســتگذاران و
مســئوالن کشــور را میخوانند و نه اجازه میدهند
تــا آن بخشــی از افکار عمومــی که به آنــان گوش
میدهد ،این استداللها را بخواند .از این رو ،حتی
با پیوســتن ایران به  ،FATFهمچــون برجام ،این
مســأله نیز به مسائل حل نشده و غامض صحنه
سیاست و اجتماع ایران اضافه خواهد شد.

پاسداشت بازرگان در بیست و چهارمین سالگرد درگذشت

بازخوانی اندیشه یک نوگرای دینی

در نشســتی با عنوان «گفتمــان بازرگان و چهل
ســالگی انقالب» که پنجشنبه گذشته ،همزمان
بــا بیســت و چهارمیــن ســالگرد درگذشــت
مهنــدس مهــدی بــازرگان ،برگــزار شــد ،یــاد و
خاطــره نخســتوزیر دولــت موقــت گرامــی
داشــته شد .در این نشســت که در کانون توحید
تهــران و با حضور اســتادان دانشــگاه و فعاالن
سیاسی برگزار شد ،الهه کوالیی ،استاد دانشگاه
تهران ،سید علی میرموسوی ،دانشیار دانشگاه
مفیــد قم ،علی گرجی ،عضــو نهضت آزادی و
هاشــم آقاجری ،استاد دانشگاه ،وجوه مختلف
شخصیت و کارنامه سیاســی بازرگان را بررسی
کردند.
کوالیی در سخنرانی خود ،بازرگان را متعلق
بــه جریــان نوگرایــی دینــی دانســت کــه ضمن
معتــدل بــودن ،بهدنبــال پاســخهایی بــرای
زدودن عقب ماندگی از درون آموزههای دینی
بود.
بهگــزارش ایرنــا ،اســتاد دانشــگاه تهــران با
بیان اینکه برخالف روند انقالبی کشور ،بازرگان
برعقالنیت و ضرورت توجه به محدودیتها و
تنگناهــا و فرصتهــا تأکید داشــت ،اظهارکرد:
مهندس بازرگان بر آموختنی بودن دموکراسی
تأکید داشــت ،زیرا ملتی که قرنها رعیت بوده
براحتی صاحب حق نمیشود.
حجتاالســام ســید علــی میرموســوی،
دانشــیار علوم سیاســی دانشــگاه مفید قم هم
گفتمــان بازرگان در رابطه دین و حوزه عمومی
را تبیین کرد و این رابطه را مبتنی بر میانه روی
دانســت .وی درعیــن حال ،گفتمان بــازرگان را
نوعی نواندیشــی دینــی و اصالحطلبی مذهبی
در مرز میان تجددگرایی و اســامگرایی آمرانه
دانست.

ایسنا

مهــدی فیــروزان ،دامــاد امــام موســی صــدر به
اظهارات اخیر آیتاهلل موســوی خوئینی که امام
موســی صــدر و شــهید چمــران را غیرهمــراه بــا
انقالب اســامی ایران خطاب کــرده بود ،واکنش
نشــان داد .وی بــه خبرنگار ایرناپــاس میگوید:
زمانــی که امام خمینی در عراق بودند ،بســیاری
از نزدیــکان ایشــان گمــان نمیکردنــد انقــاب
پیــروز شــود .برخــی افــراد در ایــن میــان حرکتی
را بــرای تخریــب دیگــر رجــال حوزههــا از طریق
برخــی جعلیات و تاریخســازیها و اتهام زدنها
شــروع کردنــد تــا میــان امــام خمینــی و دیگــر
شــخصیتهای برجســته حوزوی اختالف ایجاد
کننــد تــا به خیال خــود جایگاه امــام را از دیگران
ممتــاز کننــد .ایــن جریانهــای تخریبــی ســعی
میکردنــد بین امام خمینی و دیگر علما فاصله
بیندازنــد .متأســفانه ایــن رونــد از ســوی همیــن
جریــان ،بعــد از انقالب نیــز ادامه یافــت و از دل
آن متنهای بســیاری درآمد که ظاهر تحقیقات
به خود داشــت .فیــروزان افزود :نوشــتههایی که
آقــای حمید زیارتــی (روحانی) دارند ،بخشــی از
همین جریان و با اســتناد به همین اسناد جعلی
و تاریخسازیهاســت .متأســفانه همیــن رویکرد
را نیــز در اظهــارات اخیر آقای موســوی خوئینی
میتوان دید.
وی تأکیــد کــرد :خطاب بــه ایــن اردوگاه باید
بگویــم ،زمانهــا عــوض میشــود و شــما بــرای
اهــداف سیاســیتان باید شــکل عمل خــود را به
روز کنیــد ،نمیشــود هنــوز بــا همان شــگرد -40
 50ســال قبــل یعنــی تخریــب دیگــران ،امــروز
هــم بخواهید خودتــان را صاحــب منزلت کنید.
دامــاد امــام موســی صدر تأکیــد کرد :کســانی که
قبــل از انقالب علیه رجال حوزوی جریانســازی
تخریبی میکردند ،نه شخصیت سیاسی بودند،

نه شــخصیت تاریخــی .اینها ســعی میکردند با
روشهــای غیرمنصفانه و غیراخالقی ،بین امام
خمینــی و دیگران تمایز و اختــاف ایجاد کنند و
ایــن قضیــه تا ســالها بعد نیــز ادامه یافــت؛ اما
نکتــه جالــب توجه این اســت کــه امــام خمینی
متوجــه بودند و اینگونه اعمال روی ایشــان هیچ
اثری نداشت.
وی ادامه میدهد :اینها در حالی بود که همان
زمان اکثر انقالبیون آن زمان زیر چتر امام موسی
صــدر فعالیــت میکردنــد و امام خمینــی ،امام
موســی صدر را فرزند خود میخواندند .فیروزان
ابراز کــرد :من زمانی کــه گفتههای امروز ایشــان
(موســوی خویینی) را در کنار سندســازیهای آن
زمان که علیه برخی رجال حوزه انجام میشــد،
قــرار میدهم متوجه میشــوم همــه آنها از یک
اردوگاه اســت .البته تعجــب میکنم .من خیلی
دوســت داشتم ایشان (موســوی خوئینی) ،عالم
بــه زمان خود باشــند .طبیعتــاً این اظهــارات به
من این احساس را میدهد که شاید اول انقالب
هــم که قضیــه امام موســی صدر پیگیری نشــد،
دالیلش در گفتوگوهای ایشان است.
وی در ایــن بــاره میافزایــد :خــوب بهخاطــر
دارم زمانــی که امام موســی صدر ربوده شــدند،
هنــوز انقالب پیروز نشــده بود ،امــام خمینی نزد
یاســر عرفــات ،حافظ اســد و چند نفــر از رهبران
جهــان نماینــده فرســتادند تــا ماجــرا را پیگیری
کننــد .بعــد از انقــاب نیــز ،جلــود را کــه بــرای
زمینهسازی دیدار امام خمینی و قذافی به ایران
آمده بود ،به حضــور نپذیرفتند .امام خمینی نه
تنها او را نپذیرفتند و فشــار اطرافیان را هم برای
پذیرش این دیدار رد کردند و گفتند من دیداری
نمیکنم ،شــماها میخواهیــد دیدارکنید ،کاری
ندارم.
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نزدیــک به یک هفتــه پس از بازداشــت مجری امریکایی االصل شــبکه
تلویزیونــی ایرانی پرس تیوی در امریــکا خبرگزاریها از برگزاری دادگاهی
بــرای او در محلــه کلمبیا در واشــنگتن خبر دادند .به گــزارش «تابناک» به
نقل از پرس تیوی ،مرضیه هاشــمی ،شهروند  59ساله امریکا که  25سال
اســت در ایران سکونت دارد ،به عنوان شاهد در یک پرونده بازداشت شده
اما هیچ گونه اتهامی علیه وی اقامه نشــده اســت .گفته شــده است که این
روزنامهنــگار و مجــری متولد امریکا ،برای دیدار با بــرادر بیمار و فرزندان و
بستگان خود به امریکا سفر کرده بود که روز یکشنبه در فرودگاه بینالمللی
ســنتلوئیس المبرت بازداشــت و سپس توســط مأموران «اف.بی.آی» به
مرکز بازجویی منتقل شده است.
اجتنــاب از قــرار دادن اطالعات دقیــق از دالیل بازداشــت ،بدرفتاری با
مرضی ه هاشــمی در بازداشــتگاه از جمله اهانت ،برداشتن اجباری حجاب از
سر و بستن دست و پای او با زنجیر از جمله اقدامات غیرقانونی و ضد انسانی
است که علیه این خبرنگار انجام شده است .در چنین شرایطی وزیر خارجه
ایــران ،اقــدام امریــکا در دســتگیری مرضیههاشــمی ،خبرنگار پــرس تیوی
را سیاســی و غیــر قابــل قبــول دانســت .محمدجــواد ظریــف درخصــوص
بازداشت مجری و خبرنگار شبکه پرس تیوی توسط امریکا بیان داشت که
خانم مرضیههاشــمی به لحاظ اینکه همســر یک فرد ایرانی بود ،شهروند
ایرانی هم محسوب میشود از همین رو وظیفه خود میدانیم که از حقوق
شــهروندان خــود دفاع کنیم .بــه گزارش تســنیم ،حســین امیرعبداللهیان
دســتیار ویژه رئیس مجلس نیز در صفحه شــخصی خود در توئیتر هشــدار
داد« :بــازی سیاســی بازداشــت مرضیه هاشــمی را امریکا شــروع کــرد ،اگر
این خبرنگار پرس تی وی فوراً آزاد نشــود ،پایان این بازی به دســت امریکا
نخواهد بود ».ابراز واکنشها نســبت به دســتگیری و وضعیت نگرانکننده
هاشــمی از ســوی افــراد حقیقــی و حقوقی در ایران و سراســر جهــان ادامه
دارد .در یکی از تازهترین این واکنشها ،انجمن بینالمللی روزنامهنگاران
خواســته اســت در اســرع وقــت دربــاره علــت بازداشــت مرضیههاشــمی
اطالعرســانی شود .فدراســیون بینالمللی روزنامهنگاران (آیافجی) روز
پنجشــنبه ( ۱۷ژانویه) در حســاب توئیتری خود نوشــت« :مرضیه هاشمی،
خبرنــگار ایرانــی در امریکا بازداشــت شــده در حالــی که اتهامــات او علنی
نشــده است .ما بشــدت نگران او هســتیم و از مقامهای امریکا میخواهیم
هر چه زودتر در این باره شفافسازی کنند».
در روزهــای گذشــته حــزباهلل لبنــان نیــز بازداشــت مرضیــه هاشــمی
خبرنگار شــبکه تلویزیونی پرس تی وی توســط مأموران امریکایی و توهین
بــه اعتقادات ایشــان را بشــدت محکوم کرده بــود .حزباهلل از رســانههای
آزاد جهــان خواســته تــا تجاوزات نژادپرســتانه امریکا و نقــض دائم حقوق
بشــر توســط امریکاییها را فــاش کنند .رابرت دیوید اســتیل؛ نامــزد جایزه
صلح نوبل و افســر ســابق سیا با اشاره به اینکه مرضیه هاشمی نزد جامعه
سیاهپوســتان امریکایــی مــورد احتــرام خاصی اســت گفت :بازداشــت وی
بــدون دلیــل و اتهام خاصی بوده اســت و ایــن کار به دونالــد ترامپ ضربه
وارد میکنــد کــه نیــاز بــه حمایــت ســیاهان امریکایــی دارد .از صبــح روز
چهارشنبه ،بســیاری از کاربران شبکههای اجتماعی با هشتگهای مرضیه
هاشــمی را آزاد کنیــد اقــدام به تولید محتــوا درباره این خبرنــگار کرده و به
رفتــار غیرقانونی و وحشــیانه پلیس امریکا با این مجــری امریکایی-ایرانی
اعتراض کردهاند .ستاد حقوق بشر ایران ،انجمن روزنامه نگاران مسلمان،
سازمان بسیج رسانه و جامعه رسانهای انقالب و در شروع ماجرا معاونت
بــرون مرزی ســازمان صدا و ســیما در بیانههایی جداگانه ایــن رفتار دولت
امریــکا را بشــدت محکوم کرده و خواهــان آزادی بیقید و شــرط و فوری او
شدهاند.
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وی بــا بیــان اینکــه بهتریــن اســتعارهای که
میتــوان از گفتمــان بــازرگان ارائه کــرد ،همان
چیزی اســت کــه بازرگان تحت عنــوان «لوال» و
مفصل بیان کرده اســت ،ادامه داد :او میگوید
ما نســلی هســتیم مانند لوال ابتدا واســطه نسل
جدیــد و تحصیلکــرده و نیروهــای ســنتی و در
مرحله بعــد نیروهای ملی و مذهبی و در آخر،
میان مردم و نیروهای انقالبی هستیم.
میرموســوی ،آشــتی علــم و دیــن ،تفســیر
عقالنــی و نواندیشــانه از دیــن و پیگیری ارتباط
درســت میان دین و حوزه عمومی را ســه پروژه
فکــری بــازرگان برشــمرد و گفــت :در ارتباط با
نســبت میان دیــن و حوزه عمومی ســه تصویر
میتوانیم داشته باشــیم .نخست ،تصویر ارائه
شــده در جهــان ســکوالر کــه دیــن را بــه حــوزه
خصوصی تبعید میکرد .دوم ،تصویر امروزین
کــه اســام بــه شــکل آمرانــه و از بــاال اعمــال
میشــود و سوم نیز که توســط بازرگان در حوزه
دیــن و حوزه عمومــی ارائه شــد ،آمرانه نبودن
دین باوجود حضورش در حوزه عمومی است.
علــی گرجــی ،عضــو حــزب نهضــت آزادی
هم ،بازرگان را ســمبل ،نمونه واسوه صداقت و

راســتی در عمل و گفتار دانست و گفت که او در
میان مردم بود و هرگز خدا و اسالم را فراموش
نکرد .وی اظهارکرد :مهندس بازرگان از جمله
افرادی است که همیشه با علم و اراده انتخاب
کــرد ،او متوجــه منافع ملــی ،دینــی ،اخالقی و
فرهنگــی مردم بود و هرگز موردی را بر دیگری
و اصلــی را فــدای اصــل دیگــر نکــرد .در طــول
دو قــرن اخیــر ایــران از قائــم مقــام ،امیرکبیــر
تــا مصــدق ،بــازرگان و طالقانــی ،بزرگمردانی
داریم که چون خورشید درخشیدند.
هاشــم آقاجری فعال سیاســی نیز ،بازرگان
را مردی سیاســت ورز و اصول محور دانســت و
گفت :بازرگان چه زمانی که با مردم و در کوچه
و بازار و دانشــگاه و پایین بود و چه زمانی که در
دولت و قــدرت بود ،در همــه عرصهها یکتایی
و یک ســویی داشت و هیچ گاه اصول مشخص
خــود را فــدای قــدرت نکــرد .اســتاد دانشــگاه
تربیــت مــدرس تصریــح کــرد :اگــر امــروز یــاد
مهنــدس بازرگان را گرامــی میداریم دلیل آن
جز کارنامه یک سیاســتورز بــا اخالق و اصول
محور نیست و رمز ماندگاری بازرگان و مصدق
و امثال آنها همین است.

