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تازههای مطبوعات
••ایــران -مدیریت مهاجران افغان مرکز
بینالمللی مهاجران ( )IOMدر گزارشی
اعــام کرد در سال  ۲۰۱۸بیش از ۸۰۰
هــزار مهاجر افغان از ایــران به کشورشان
بازگشتهاند .این سازمان وضعیت اقتصادی
ایــــران ،تــحــریـمهــای آمــریــکــا و همچنین
نوسانات اقتصادی در این کشور را عامل
اصلیبازگشتمهاجرانافغانبهکشورشان
بیان کرده است.
••جوان-گنجی مدیر مسئول این روزنامه
با اشاره به هجمه ها علیه برخی بودجه های
فرهنگیدرکشورنوشت:بستندستنهادها
و مؤسسات و سازمانهای فرهنگی -دینی
به معنای کودتا علیه جوهره انقالب اسالمی
است.جریانی در سالهای اخیر سعی کرده
است ،مشکالت مردم را بهانهای برای ایجاد
دوراهی انقالب -معیشت قرار دهد و هرآن
چه را مقوم هویت فرهنگی و دینی ماست،
پشت معیشت مردم ببرد و سالخی کند.
••آرمــــان -ای ــن روزن ــام ــه در یــادداشــتــی
به قلم دبیر پایگاه اطــاع رسانی آیت ا...
هاشمی خطاب به برخی منتقدان هاشمی
رفسنجانی نوشت :آیا وقت حاللیت خواهی
بهخاطر تمام زخمهایی که بــرای دفــاع از
احمدینژاد به قلبش زدید ،نرسیده است؟
••کیهان -بنا بــر نتایج تحقیقات جدید
در کالج لندن به مدیریت پروفسور «ایوان
کیلی» ،دختران بسیار بیش از پسران از
برخورد با شبکههای اجتماعی مجازی دچار
یأس و افسردگی و سرخوردگی میشوند،
آن چنانکه آنان را به پوچی ،اعمال خالف و
حتی خودکشی میکشاند.

...

انعکاس
••دی ــده بــان ایـــران مــدعــی شــد :محمد
شریعتمداری که با  21مشاور در وزارت
صمت رکورددار داشتن مشاور بود ،حاال در
وزارت کار نیز این رکورد خود را حفظ کرده
و  15مشاور در همین مدت کم حضورش در
وزارت کار دارد.
••برنانیوز نوشت :وزیرخارجه آمریکا در
کنفرانس خبری در اردن گفت که اردن
سال گذشته سفیر خود را از تهران فراخواند
اما مترجم وی در زمان ترجمه مدعی شد که
اردن سفیر ایران را از امان اخراج کرد این در
حالی است که این اتفاق به هیچ عنوان روی
نداده و سفیر ایران در اردن به فعالیت های
مختلف خود در این کشور ادامه میدهد.
••مشرق نیوز مدعی شد  :با اعــام مدیر
کل روابــط عمومی وزارت ارتباطات مبنی
بر انتقال دفتر وزیــر به ساختمان تاریخی
بیسیم که در سال  79به عنوان یک اثر م ّلی
ثبت شده ،آذری جهرمی قرار شده است در
یک موزه تاریخی اقامت کند .اگرچه دلیل
این تصمیمگیری ،عالقه شخصی وزیــر به
حفظ و حراست از بناهای تاریخی اعالم شده
است؛ مشخص نیست پس از این ،وضعیت
بازدید گردشگران چگونه خواهد بود.
••عصر ایــران نوشت :جیسون رضاییان
بــا حــضــور در دادگــــاه فـــدرال واشنگتن
درخواست کرد که دولت ایــران را بابت به
گفته او «گروگانگیری» و اعمال «شکنجه
روانی» بر او در دوران بازداشت ،به پرداخت
یک میلیارد دالر غرامت محکوم کند.

هلند هالکت محمدرضا کالهی در سال 2015را تایید کرد

پایان معمای عامل انفجار
دفترحزب جمهوری

کشور هلند به صورت رسمی تأیید کرد که محمد
رضا کالهی حدود دو سال پیش در این کشور
کشته شده است .کسی که عامل انفجار دفتر
حزب جمهوری اسالمی و به شهادت رسیدن
شهید بهشتی و یارانش در سال  1360بود و
همان زمان از کشور گریخت .کالهی در ایران به
اعدام محکوم شده بود و تحت تعقیب بینالمللی
قرار داشت .در سال  2015میالدی رسانه های
هلندی گزارش داده بودند که اعضای یک باند
مواد مخدر در این کشور وارد خانه یک مرد ایرانی
به نام «علی معتمد» شدند و بعد از شلیک دو گلوله
به سرش ،فرار کردند.
جسد معتمد در خانه ماند و بعد از سه ماه که
متعفن شده بود ،توسط پلیس کشف شد .این
حادثه در شهر «آلمیره» هلند اتفاق افتاد و پس از
آن که پلیس جسد را بررسی کرد ،مشخص شد که
او خالی در کف پای چپاش دارد؛ همان عالمت
«محمدرضا کــاهــی» .بــراســاس گــزارشهــا،
محمدرضا کالهی در هلند «تاجر مواد مخدر و
اسلحه» بود و از همین راه «امرار معاش» میکرد
و در سال های اخیر نیز با وارد کردن حجم باالیی
از مواد مخدر ،به یکی از «کارتل های بزرگ مواد
مخدر در هلند» تبدیل شــده بــود امــا با برخی
شرکای خود دچار «ختالفات شدید» شده بود و
بارها توسط آنها تهدید به مرگ میشد .آن زمان

یک روزنامه هلندی به نقل از همسر معتمد نوشت
که او نمی دانسته با محمدرضا کالهی زندگی
میکند .با این حال تاکنون هیچ کس به صورت
رسمی تایید نکرده بود که علی معتمد همان
محمدرضا کالهی است .هرچند مرداد امسال
رسانه های هلندی مدعی شدند ،محمدرضا
کالهی در آذر  94با نام مستعار علی معتمدی در
شهر آلمیره هلند ،کشته شده است .اما مقامات
رسمی هلند موضع گیری خاصی در این باره
نکردند ،تا این که روز گذشته ایرنا به نقل از
گاردین خبر داد که وزیران کشور و خارجه هلند
در نامه ای به پارلمان این کشور هویت کالهی را
تأیید کرده اند .درحالی که در زمان آشکار شدن
قتل ،رسانه های هلندی این اتفاق را نتیجه یک
تسویه حساب داخلی یک باند مواد مخدر توصیف
کردند اما به تازگی و در فضای ضد ایرانی که در
برخی کشورهای اروپایی از جمله هلند ایجاد
شده است ،برخی مقامات این کشور قتل کالهی
را به ایران نسبت داده اند! کشورهای اروپایی
درحالی که ماه هاست وعده ایجاد سازوکار مالی
برای حفظ برجام میدهند ،پس از ناتوانی از
ایستادن مقابل آمریکا با این ادعا که ایران امسال
قصد انجام عملیات خرابکارانه در خاک اروپا را
داشته است ،وزارت اطالعات و دو فرد ایرانی را
مورد تحریم قرار دادند.
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نمایندگان در سال آخر به دنبال
استانی شدن انتخابات!
نمایندگان روز گذشته به کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس درحالی رای دادند که این
طرح با انتقادها و ابهام های جدی مواجه است .هرچند نمایندگان این طرح را برای بررسی بیشتر
به کمیسیون مربوط ارجاع دادند اما مخالفان این طرح معتقدند که درصورت قانون شدن این طرح،
مشارکت در انتخابات مجلس کاهش یافته ،ارتباط و دسترسی مردم به نمایندگان خود اگر نگوییم
غیرممکن بلکه بسیار سخت خواهد شد و متقابالپاسخ گویی نمایندگان به مردم کاهش خواهد
یافت .به گزارش تسنیم ،دراین باره رمضانعلی سبحانیفر نماینده مردم سبزوار در مجلس تصریح
کرد که « با استانی شدن انتخابات ،نمایندگان پاسخگو نخواهند بود» و همزمان نادر قاضیپور
نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز اظهارکرد « :با استانی شدن انتخابات ،تشکیالت حزبی در رأس
قرار میگیرد در حالی که در کشور ما تشکیالت حزبی دچار نقصان است» .دولت نیز روز گذشته
موافقت خود با این طرح را اعالم کرد .این طرح در سال  94یک بار توسط شورای نگهبان رد شده
است .این طرح در  19سال گذشته تاکنون در مجلس های پنجم تا نهم مطرح شده اما به نتیجه
نرسیده است .برخی نمایندگان مجلس دهم در سال پایانی این دوره و درحالی که بررسی الیحه
بودجهدرمجلسآغازشدهاست،بهدنبالاستانیکردنانتخاباتمجلسهستند.دراینبارهحاجی
دلیگانی نماینده شاهین شهر گفت« :در این شرایط اگر نمایندگان استانی شدن انتخابات را مطرح
کنند ،مردم تصور میکنند نمایندگان به جای برطرف کردن مشکالت اقتصادی به دنبال انتخابات
بعدی هستند ».در سال  94زمانی که این طرح مطرح شده بود ،بهرام بیرانوند نماینده وقت بروجرد
گفته بود« :بسیاری از مردم میگویند نمایندگان در آخرین سال کاری خود به دلیل میل به بقا در
مجلس آینده دست به تدوین و تصویب برخی طرحها میزنند ».براساس این طرح ،رای گیری برای
نمایندگان مجلس به این شکل خواهد بود که نمایندگان به صورت استانی انتخاب میشوند به این
صورت که متناسب با ظرفیت هر استان ،هرنامزدی که در کل استان بیشترین رای را داشته باشد
میتواند به مجلس راه یابد به این شرط که حداقلی از آرا را در شهرستان حوزه انتخابیه خود کسب
کرده باشد .درباره میزان «حداقل رای» هنوز اطالعات رسمی منتشر نشده اما براساس اظهارات
مختلف نمایندگان این میزان بین  10تا  25درصد ذکر شده است .به این معنا که هر نامزدی که
در استان رای بیشتری داشته باشد در معرض ورود به مجلس قرار میگیرد و اگر در حوزه انتخابیه
خود فقط  10درصد رای بگیرد ،نماینده آن استان در پارلمان میشود.موضوعی که به گفته برخی
نمایندگان عمال باعث اجحاف در حق شهرها و شهرستان های کوچک میشود .دراین باره عباس
گودرزی نماینده مردم بروجرد به خانه ملت گفت :چنان چه نامزدی  ۸۰درصد آرا را در شهرستانی
کسب کند و دیگری  ۲۰درصد آرا را کسب کند ولی تعداد آرای نامزد  ۲۰درصدی شهرستانی در
استان بیشتر از نامزدی باشد که در شهرستان  ۸۰درصد آرا را کسب کرده ،نامزد  80درصدی از
راه یابی به مجلس باز میماند که طبعا در این شرایط موجبات دلسردی و ناامیدی مردم به رای خود
فراهم خواهد شد.البته موافقان طرح استانی شدن انتخابات کاهش هزینه های سیاسی و امنیتی
را از جمله نقاط مثبت این طرح میدانند که به گفته برخی ناظران سیاسی ،این موضوع در مقابل
مسئله خطیری همچون قطع ارتباط نمایندگان با شهرها و روستاهای کوچک،اهمیت چندانی
ندارد .خبرگزاری فارس نیز در تحلیلی راجع به این طرح با اشاره به خطر«تحریک گسلهای
قومیتی ،مذهبی و سیاسی» نوشت« :در استانهایی که شکاف مذهبی و قومیتی وجود دارد این
طرح ،انتخابات را به بحران امنیتی و اجتماعی تبدیل میکند .برای مثال شهری با اکثریت اهل
سنت در استانی با اکثریت شیعه در تمام دورهها یک نماینده شیعه خواهد داشت یا برعکس».

ایران درهمکاری های امنیتی و اطالعاتی با اروپا تجدیدنظرمیکند
ایران در واکنش به تحریم های جدید اروپا تاکید
کرده که «با توجه به حمایتهای اروپا از گروههای
شناخته شده تروریستی و پناه دادن به آن ها
در حال ارزیابی و تجدید نظر در همکاریهای
اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی خود با کشورهای
اروپــایــی اســت و بــه زودی تصمیماتی در این
خصوص گرفته میشود که حوزه های مهمی را
در برخواهد گرفت ».به گزارش ایرنا این مطلب
را یک منبع آگاه دیپلماتیک به خبرنگاران گفته
است .اروپا دو روز پیش اعالم کرد که در واکنش
به آن چه تالش ایران برای خرابکاری در خاک
اروپا توصیف میکند ،دو فرد و یک نهاد اطالعاتی
ایران را تحریم کرده است .این اقدام در حالی
صورت گرفت که پلیس دانمارک آبان امسال
بدون ارائــه هیچ مستنداتی عوامل منتسب به

ایران را به حمله به یک فرد در خاک این کشور
متهم کرد و جمهوری اسالمی در همان زمان به
طور قوی این ادعا را تکذیب کرد.
▪دیدار  10دقیقه ای در تهران

رویــتــرز ایــن تحریم هــا را نمادین میخواند و
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اعالم کرده
«جمهوری اسالمی در پاسخ به این اقــدام و در
چارچوب عمل متقابل ،اقدامات مقتضی را اتخاذ
میکند ».در همین حال خبر میرسد که شش
دیپلمات اروپایی سه شنبه در تهران با برخورد
جدی و تند مقام های ایرانی روبه رو شده اند.
به گــزارش فــارس این دیپلمات ها با حضور در
وزارت خارجه ایران در تالش بودند که مواضع
این اتحادیه را در پی اعمال تحریمهای جدید

واعظی :حق وزارت اطالعات است
که از اسماعیل بخشی شکایت کند

رئیس دفتر رئیس جمهور از گــزارش رسمی
وزیــر اطالعات در جلسه دیــروز هیئت دولت
دربــاره ادعای شکنجه توسط یک بازداشتی
شرکت هفت تپه خبر داد و تصریح کرد« :بر
اساس دستور هفته گذشته رئیس جمهور و
هیئتی که به آن جا رفته بود و با خود بخشی
صحبت کرده بود ،وزارت اطالعات گزارش
داد که این موضوع صحت نداشته و حق برای
وزارت اطالعات و نظام هست که از این شخص
شکایت شــود ».به گــزارش خراسان ،واعظی
دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت ،درباره
اسماعیل بخشی بازداشتی شرکت هفت تپه
که ادعای او مبنی بر شکنجه از سوی کمیسیون
امنیت ملی مجلس و وزارت اطالعات رد شده،
تأکید کرد که در بررسی های وزارت اطالعات
حتی با خــود اسماعیل بخشی هم صحبت
شده است .وی با بیان این که آن چه اسماعیل
بخشی اظهار کرد به هیچ وجه درست نبود و
در این زمینه کار تبلیغاتی انجام شده ،افزود:
این حق برای وزارت اطالعات و نظام در نظر
گرفته میشود که از اسماعیل بخشی شکایت
شود و قوه قضاییه نیز بررسی میکند .این
موضوع بــرای رئیس جمهور خیلی مهم بود
که دستور رسیدگی دادنــد ،اما نمیشود که

همین طور بعضی ادعایی مطرح کنند و نظام
زیر سوال برود.همزمان فراکسیون امید هم
در دیدارهای جداگانه ای با وزیــر اطالعات
و اسماعیل بخشی دیــدار کــرد .به گــزارش
خراسان ،لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس
جمهور هم با بیان این که دولت باید درباره
ادعای اسماعیل بخشی اطالع رسانی کند،
افــزو د :رسانهها هم نباید در این زمینه زود
قضاوت کنند .جنیدی در پایان تصریح کرد:
اگر ادعاهای بخشی درست باشد ،اتفاقات رخ
داده خالف قانون اساسی است و باید به شدت
با آن برخورد شود و اگر هم اتفاقی رخ نداده یا
آن چه که ادعا شده همان گونه احراز نشود،
بــزرگ ترین سرمایه هر کشور را که اعتماد
است تخریب میکند .همچنین وکیل مدافع
اسماعیل بخشی از دیدار روز سه شنبه موکلش
با علی مطهری نایب رئیس مجلس خبر داد.
به گفته وکیل بخشی این دیدار به درخواست
وکیل مطهری انجام شد .به گزارش ایرنا فرزانه
زیالبی دربــاره محتوای صحبت های انجام
شده بین بخشی و مطهری حرفی نزد اما تاکید
کرد :اظهار نظر وکیل علی مطهری در خصوص
پرونده موکلم مانند اظهار نظر دیگر اشخاص،
مسئوالن و افراد دیگر است.
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توجیه کنند که با واکنش تند مقام مسئول در
وزارت خارجه مواجه شدند .فارس در تشریح این
دیدار نوشته است« :با توجه به اظهارات غیرقابل
پذیرش و توجیه آن ها ،در نهایت این مالقات
کمتر از  10دقیقه به طول نینجامید».این اقدام
اتحادیه اروپا واکنش «محمدجواد ظریف» ،وزیر
امور خارجه ایران را هم در برداشت .ظریف که
در سفر هند به سر میبرد ،در توئیترش نوشت:
«اروپاییها از جمله دانمارک ،هلند و فرانسه
به منافقین  -گروهی که  ۱۲هزار ایرانی را به
قتل رساند و به صدام برای جنایت علیه کردهای
عراق کمک کرد -و تروریستهای دیگری پناه
میدهند که قتل ایرانیهای بیگناه را از اروپا
صحنهگردانیمیکنند.اتهامپراکنیعلیهایران،
اروپــا را از مسئولیت پناه دادن به تروریستها

مبرا نمیکند ».بر اساس گزارشها اروپا ،سعید
هاشمی مقدم به همراه اسد ا ...اســدی را در
لیست موسوم به تروریسم اتحادیه اروپا قرار داده
و دارایـیهــای یک واحــد وزارت اطالعات و دو
ایرانی ذکر شده را از دیروز چهارشنبه مسدود
کرده است .اروپا قرار بود تا پایان سال 2018
وضعیت ســازوکــار مالی را مشخص کند ،اما
هنوز خبری از این موضوع نشده است .محمود
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دیروز در جمع
خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره  spvگفت:
اروپاییها نیز از ما عذرخواهی کردند و گفتند
که ما همه برنامههای مان را تقسیم کردیم اما
فشارهای آمریکا کار ما را به تاخیر انداخته اما از
هدفمان دست برنداشتهایم ،یعنی آن ها دارند
پیش میروند.

...
اخبار

سوء قصد نافرجام به رئیس کل
دادگستری کهگیلویه و بویر احمد

روز گذشته حجت االســام مزارعی ،رئیس
کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد در
شهر یــاســوج مــورد ســوء قصد قــرار گرفت.
بــه گ ــزارش مــیــزان خوشبختانه در جریان
تیراندازی صورت گرفته به سمت رئیس کل
دادگستری کهگیلویه و بویراحمد آسیبی به
وی و همراهانش نرسیده است .با این حال
پس از این اتفاق ،خبرگزاری میزان وابسته به
قوه قضاییه دو ویدئو از اظهارات صریح حجت
االســام مزارعی علیه مفاسد اقتصادی در
کهگیلویه و بویراحمد با تیتر «کوتاه نمیآیم
در برابر تک تکشان ایستادهام» منتشر کرد
که بــازتــاب گسترده ای در فضای مجازی
داشــت .زمان این اظهارات مشخص نیست
اما او دریکی از این ویدئو ها میگوید275« :
میلیارد تومانش مربوط به صنعت و معدن
است ،ماشاءا ...گویا درش را باز کرده گفته
ببرید...فالن شرکت ببرد«»...امور مالیاتی
چرا کوتاه آمده است؟ تامین اجتماعی ،اداره
برق که دو میلیارد طلبکار است کوتاه آمده
است؟ چرا تلفن خانه فالنی را که دو میلیارد
است قطع نمی کنید؟» وی تاکید میکند:
«بنده در مقابل تک تک این ها ایستاده ام و
رئیسادارهمالیاتیاستانموظفاستتکلیف
کلیه معوقات مالیاتی را روشن کند در غیر
این صورت من رئیس امور مالیاتی را احضار
میکنم .این ها بیت المال است .اگر کسی
ندارد که مالیات بدهد ،برج نخرد ،در کیش
فالن کار را نکند ».مزارعی به فارس نیز گفت:
برای یک لحظه مقابل مفسدان کوتاه نمیآیم
و نهایت این که در این راه کشته میشوم...
همان گونه که قبال هم گفتهام در راه مبارزه با
فساد عمامهام را کفنم قرار دادهام.

حکم وزیر اسرائیلی به اتهام
جاسوسی برای ایران صادر شد

دادگــاه رژیــم صهیونیستی گونن سگو وزیر
انرژی پیشین این رژیم را به اتهام جاسوسی
برای ایــران به  11سال زنــدان محکوم کرد.
پیشتر گفته میشد احتمال دارد به خاطر
جاسوسی ایــن وزیــر اسرائیلی بــرای ایــران،
حکم اعدام برای او صادر شود .اواخر خرداد
ماه سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی
اذعان کرد که وزیر پیشین این رژیم به اتهام
جاسوسی برای ایران دستگیر شده است .به
گزارش ایرنا بر اساس این ادعا ،سرویس های
اطالعاتی ایران ،سگو را به عنوان مامور به کار
گرفته بودند و وی در سال  2012با سفارت
ایران در نیجریه ارتباط برقرار کرده و دو بار
به صورت آگاهانه با سفر به ایران با ماموران
اطالعاتی ایران دیدار کرده است.

