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تازههای مطبوعات
••فرهیختگان -خبر خوب این روزها این است که همراهی
با حرکت های جهادی در میان سلبریتی ها در حال فراگیر
شدن است .علیرضا جهانبخش به دیدار هوادار خردسالش
در کــوره پزخانه های خــاور شهر می رود ،یوسف کرمی
در سیستان و بلوچستان مشغول خدمت است و مسعود
شجاعی همراه بچه های بسیج در خوزستان.
••جوان -سال گذشته ،جواد کریمی قدوسی ،نماینده
مــردم مشهد در مجلس مدعی شد که حسین فریدون
برادر حسن روحانی به علت تقلید صدای رئیس جمهور
در دستگاه قضایی پرونده دارد .پس از این افشاگری،
فریدون از کریمی قدوسی شکایت کرد و این نماینده دو
بار به دادگاه رفت .در روزهای اخیر خبر رسیده که قاضی
پرونده پس از مشاهده مستندات اعالم کرده که شکایت
وارد نیست و قرار منع تعقیب برای این نماینده مجلس
صادر میکند .همین قرار منع تعقیب یعنی که ادعای
کریمی قدوسی راست بوده و او دروغی نگفته است .البته
وکیل فریدون به این حکم اعتراض کــرده ،بدون آن که
سخنان کریمی قدوسی را تکذیب کند.
••شرق-فاطمه ذوالقدر ،دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس
با اشــاره به وجــود شرکت های وابسته به صداوسیما در
فهرستدریافتکنندگانارز 4200تومانی گفت:شرکت
جامجم بازرگانی پیشرو که یکی از شرکتهای محل کسب
درآمد صداوسیماست و نامش در فهرست واردکنندگان
هزارو  482قلم کاال با ارز دولتی آمده 162 ،هزار یورو به
نرخ دولتی از بانک مرکزی دریافت کرده و برای صداوسیما
ذرت برای خوراک دام وارد کرده است .البته این شرکت
اعالم کرد برای فعالیت دامپروری خود این خــوراک را
وارد کرده است .شرکت بازرگانی ایمن تجارت جامجم،
دیگر بنگاه اقتصادی صداوسیما ،هم در کوران ارزی بیکار
ننشسته و توانسته یکمیلیونو  12هزار یورو ارز دولتی
برای واردات دریافت کند.
••ای ــران -عباس عبدی فعال سیاسی اصــاح طلب با
اشــاره به بازتاب های گوناگون پخش مستند بیراهه در
تلویزیون نوشت :در ایران امروز متن از همیشه کوچک تر،
ناکارآمدتر ،مستأصلتر و فاقد اعتماد به نفس شده است
و به معنای دقیق از همیشه حاشیهایتر شده است و این
اتفاق برای حاشیه برعکس است .در چنین شرایطی هر
اقدام متن علیه حاشیه ،بیش از آن که به تضعیف حاشیه
بینجامد آن را تقویت و برعکس متن را ضعیف خواهد کرد.
••آرمان -شماری از مردم شهر برازجان استان بوشهر در
اعتراض به آن چه قطعی و جیره بندی آب نامیدند برای
دومین بار با تجمع در میدان  ۱۷شهریور این شهر خواستار
اقدام عملی مسئوالن برای رفع مشکل کمبود آب شدند.

...

انعکاس
••انتخاب مدعی شد  :یک منبع مطلع در گفت و گو با
«انتخاب» ،از مقاومت رئیس جمهور در برابر استعفای
جهانگیری ،تدبیری نو و ماموریتی جدید به جهانگیری
خبر داد و افــزود :براساس برخی اخبار رسیده روحانی
برای از بین بردن اختالفات و تزریق نیرو و روحیه ای جدید
به جهانگیری ،با ماموریت ویژه به معاون اول خود موافقت
کــرده اســت .این ماموریت ،انتصاب ویــژه جهانگیری به
ریاست ستاد ویژه اقتصادی با اختیارات ویژه و منحصر
به فــردی اســت که در برابر جنگ اقتصادی غــرب علیه
کشورمان ایجاد خواهد شد .با این انتصاب ،به نظر می
رسد تالش برخی افــراد بــرای حذف یا به حاشیه راندن
جهانگیری به سنگ خورده است.
••مشرق گزارش داد :در کمتر از سه ماهی که از شیوه
جدید تخصیص ارز گذشته است ،از جیب هر ایرانی دو
برابر مبلغی که یارانه دریافت کرده پول خارج شده است.
به عنوان نمونه بیش از  ۱۰۰میلیون یوروی آن فقط برای
واردات خودرو به کشوراختصاص یافته است .به عبارت
دیگر اگر اختالف قیمت بازار هر یورو با نرخ دولتی را چهار
هزار تومان در نظر بگیریم ،در همین مدت کوتاه ۴۰۰
میلیارد تومان پول فقط بــرای واردات خودروهایی که
مصرف کنندگان آن کمتر از یک دهم درصد مردم ایران
هستند ،یارانه داده شد .به عبارت دیگر این بار هم پولدارها
بیش از سایرین از این نرخگذاری دالر سود بردند و سهم
سایر مردم در جیب عدهای خاص قرار گرفت.
••شفقنا نوشت« :المانیتور» در گزارشی درباره پیامدهای
بازداشت وزیر سابق اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای
ایران مدعی شد  :بازگشت حفاظت امنیتی شدید برای
ایهود بــاراک و اولمرت می تواند به تسویه حساب های
اسرائیل و ایران مرتبط باشد .اسرائیلی ها می دانند که
ایران همراه با حزب ا ...سرمایه گذاری گسترده ای برای
دستیابی به منافع خود در مقابل اسرائیل یا حداقل تغییر
موازنه قدرت به نفع خود می کنند .سرویس های اطالعاتی
اسرائیل بر این عقیده هستند که ایران و حزب ا ...تالش
هــای خــود را بــرای هــدف قــرار دادن منافع اسرائیل در
خارج متمرکز می کنند .طبق ارزیابی های منابع مرتبط با
اسرائیل ،حمله به یک چهره امنیتی عالی رتبه اسرائیل در
فهرست اولویت های ایران قرار دارد.
••الف تحلیل کــرد :اکنون جهانگیری هم میداند که
دیگر حرف او در دولت برو ندارد .همچنان که معاون اول
در ابالغیهای وزارت کار را به حذف یارانه نقدی سه دهک
باالی درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر
مکلف میکند ،نوبخت ،سخنگوی دولت یک روز بعد در
توئیتی آ ن را تکذیب میکند .حال رویارویی تیم حزب
اعتدال و توسعه در دولت با حزب کارگزاران در روزهای
اخیر به اوج خود رسیده و شاید او این بار بنا را بر رفتن
گذاشته و دیگر حاضر نیست به هر قیمتی در دولت بماند.
کارگزارانیها هم نمیخواهند ناکارآمدی دولت در رفع
مشکالت اقتصادی برای آنان بدنامی داشته باشد.
••تابناک مدعی شد  :بنا به شنیده ها ،تا کنون پنج وزیر
دولت زیر تیغ استیضاح مجلس قرار گرفته اند؛ اما گویا
در روزهــای اخیر و تعلل رئیس جمهور در تغییر کابینه
باعث سرد شدن تب استیضاح ها در مجلس شده و حتی
به نظر می رسد ،برخی وزیــران اقتصادی دولت از جمله
وزیر اقتصاد و صنعت از فهرست استیضاح خارج شده و
جای خود را به وزیر علوم و کشاورزی داده است .هم اکنون
استیضاح حجتی وزیر کشاورزی ،ربیعی وزیر کار و غالمی
وزیر علوم به هیئت رئیسه مجلس رسیده که به کمیسیون
های مربوط ارجاع شده است.
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گزارش ها از آماده نبودن اروپا برای ارائه ضمانت کتبی خرید نفت ایران حکایت دارد

جزئیات جدید از بسته برجامی اروپا درباره نفت ایران
درجدیدترینجزئیاتمنتشرشدهازبستهبرجامپیشنهاد
شده اروپا به ایران ادعا شده ،اروپا در بسته خود ،درباره
کمی نــداده است،
میزان فــروش نفت ایــران ،ضمانت ّ
کمی است.
ضمانت
درحالیکه ایران بهدنبال دریافت
ّ
تاکنون اطالعات این بسته که روز جمعه گذشته در
نشست وزیران خارجه  1+4و کشورمان به ایران داده
شده ،به صورت رسمی منتشر نشده اما روزنامه دنیای
اقتصاد روز گذشته برخی جزئیات را منتشر کرده است.
براساس این گزارش ،اروپا در بسته پیشنهادی خود بر
تعهد بــرای حفظ خرید نفت از ایــران در سطح کنونی
موافقت کرده ،اما میزانی برای این تعهد اعالم نکرده
است .در این گــزارش تصریح شده که هم اکنون اروپا
حــدود  ۵۰۰هــزار بشکه نفت از ایــران می خــرد که با
عقبنشینی توتال فرانسه و شرکت انی ایتالیا این رقم
در ماههای آینده کمتر خواهد شد .برخی از صاحبنظران
نفتی خرید ۳۰۰هزار بشکهای نفت ایران به اروپا را نوعی
پیروزی برای دولت آمریکا قلمداد میکنند .براساس
اولتیماتوم ترامپ ،کشورهای عمده خریدار نفت ایران
باید تا ماه نوامبر میزان واردات نفت از ایران را به صفر
برسانند .به نوشته این روزنامه نقلوانتقال مالی و روابط
بانکی و مسائل مختلف تجارت و بهطور خاص فروش
نفت دو حــوزه اصلی مذاکرات در جریان اروپــا و ایران
اســت .بنا بر این گــزارش در حــوزه نقلوانتقال مالی و
بانکی دیدگاههای طرف ایرانی و اروپایی تا حدودی به هم
نزدیک است و مذاکرات رضایتبخش گزارش شده است.
به ادعای این روزنامه در حوزه بانکی ،اروپاییه ا بهدنبال
ایجاد کانالی هستند که از طریق آن امکان ارتباط بانکی
فراهم شود و با توجه به تحریمهای آمریکا ،کانال طراحی
شده باید به نحوی باشد که از طرف این تحریمها مورد
تهدید قرار نگیرد .به همین دلیل ،اروپا در پی ایجاد یک
حساب مخصوص است که بر مبنای آن بتواند ،درآمدهای
ایران را بهصورت متمرکز در آن نگهداری کند .سرگئی
الوروف وزیر امورخارجه روسیه دو روز پیش اعالم کرد
که سه قدرت اروپایی (آلمان ،انگلیس و فرانسه) برای
ادامه تجارت خود با ایران بدون استفاده از دالر موافقت
کردند .به نوشته دنیای اقتصاد گفته میشود هرچند که
طرف اروپایی در مذاکرات شفاهی وعدههای زیادی داده،
اما اذعان کرده بهواسطه برخی مصلحتها و مالحظات
سیاسی امکان مکتوب شدن آن ها وجود ندارد .پیشتر
حشمت ا ...فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت
ملی  مجلس تاکید کرده بود« :متاسفانه اروپاییها باید
برای بسته پیشنهادی خود ضرباالجلهایی را تعیین
میکردند که چنین اقدامی را انجام ندادهاند و همین

موضوع از نظر ایران مایوسکننده است چراکه انتظار
میرفت اروپا با شفافیت بسته نهایی خود را ارائه دهد».
▪تهدید مطهری به بستن تنگه هرمز

به گزارش فارس ،علی مطهری نایب رئیس مجلس هم نوع
بیاناخیررئیسجمهورراتدبیرخوبیدرتهدیدآمریکاییها
دانست و خاطرنشان کرد :اقدام ما برای مقابله با تهدیدات
نفتی آمریکا مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران،
بستن تنگه هرمز است .وی افزود :آمریکاییها آمادگی
جنگ جدید در خلیج فارس را ندارند ،از این رو سخن آقای
رئیسجمهورتهدیدخوبیبودکهآثارمثبتیخواهدداشت
و عامل بازدارنده ای برای ممانعت از صادرات نفت ایران
خواهد بود .به گزارش انتخاب به نقل از رأی الیوم ،ایران
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می تواند با اقداماتی در تنگه هرمز موجب نوساناتی در
قیمت های جهانی نفت شود و این مسئله بر اقتصاد آمریکا
تاثیری مستقیم دارد .این روزنامه بااشاره به این که عکس
العمل آمریکا نسبتا آرام بود نوشت :تنها وزارت دفاع ایاالت
متحده اعالم کرد این کشور توان تضمین آزادی دریانوردی
در تنگه هرمز را دارد .مایک پمپئو روز گذشته در واکنش به
تهدیدایرانتنهابهاینگفتهبسندهکردکهآمریکاقادراست
دریانوردی در آب های آزاد را تضمین کند .به گزارش ایرنا،
خبرگزاری رویترز شامگاه دوشنبه در گزارشی به بررسی
احتمالکاهشصادراتنفتایرانوتاثیرآنبربازارجهانی
پرداخت و نوشت :این موضوع بازار را در بزرگترین تنگنا از
زمانشوکنفتیدهه( 70میالدی)قرارمیدهدوافزایش
ت را به دنبال دارد.
قیم 

خبر مرتبط

کارشکنی آمریکا در مسیر خروج پول های ایران از آلمان
در حالی که گزارش ها از تالش ایران برای خارج کردن  350میلیون یورو پول نقد از یک بانک مطرح در هامبورگ
حکایت دارد ،رسانه های آمریکایی از فشار دولتمردان این کشور به آلمان برای سنگ اندازی در این مسیر خبر می
دهند.بهنوشتهواشنگتنفریبیکن،مقاماتارشددولتترامپازجملهسفیرآمریکادربرلیندرحالمداخلهواعمال
فشار به دولت آلمان برای جلوگیری از انتقال پول به ایران هستند .به گزارش فارس به نقل از واشنگتن فری بیکن،
ریچارد گرنل سفیر واشنگتن در برلین روز دوشنبه به این رسانه آمریکایی گفت« :وی و دیگر مقامات ارشد آمریکایی به
دولت آلمان فشار خواهند آورد تا جلوی عملیات انتقال این پول به ایران گرفته شود ».مقامات کشورمان هنوز درباره
خبرروزنامهبیلدواکنشینشانندادهاند.ایرانخواستاربرداشتاینپولازحسابهایدولتیخوددربانک«تجارتی
ایران و اروپا» در شهرهامبورگ آلمان است .گفته شده ایران این مبلغ را برای تامین ارز سفرهای خارجی شهروندان
ایرانی نیاز دارد که بهدلیل تحریمهای آمریکا نمیتوانند از کارتهای اعتباری خود در خارج از کشور استفاده کنند.
حساب بانک «تجارتی ایران و اروپا» توسط بانک مرکزی آلمان اداره میشود .به نوشته دنیای اقتصاد برداشت350
میلیون یورو از حسابهای ایران در این بانک باید توسط سازمان نظارت بر فعالیتهای مالی آلمان تصویب شود.

افشاگری نیویورکر از تالش های
امارات ،عربستان و اسرائیل برای
برهم زدن روابط ایران و روسیه
نشریه آمریکایی نیویورکر در تاز هترین گزارش
خود از تالشهای ضدایرانی امارات ،اسرائیل و
عربستان و تأثیرگذاری بر روابط ایران و روسیه
پرده برداشت .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،آن
گونه که نیویورکر نوشته است مقامات عربستان،
امارات و رژیم صهیونیستی با رویکارآمدن دونالد
ترامپ ،به منظور مقابله با حضور ایران در سوریه،
تالشهای پنهانی گستردهای برای رفع تنشها
بین واشنگتن و مسکو انجام دادهاند .به نوشته این
نشریه آمریکایی ،اندکی پیش از انتخابات نوامبر
 2016آمریکا ،محمد بن زاید ،ولیعهد ابوظبی ،در
یک نشست خصوصی با رابط آمریکایی موضوعی
را مطرح کرد .ولیعهد امارات به طرف آمریکایی
گفت ممکن است والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه ،در ازای رفع تحریمهای مسکو به خاطر
مسئله کریمه ،تمایل به حل بحران سوریه داشته
باشد .نیویورکر به نقل از مقامات کنونی و پیشین
آمریکا میافزاید :با این حال محمد بن زاید تنها
مقام منطقه نبود که خواستار رفع خصومتها بین
آمریکا و روسیه بود.
گرچه متحدان نزدیک آمریکا در اروپا بهشدت
نگران گرایش دونالد ترامپ به سمت والدیمیر
پوتین بودند ،اسرائیل ،امارات و عربستان پنهانی
در تالش برای بهبود روابط این دو رقیب دیرینه
بودند .مقامات اسرائیل ،عربستان و امــارات
بارها مقامات آمریکایی را تشویق کردند تا در
ازای کمک پوتین در خــروج نیروهای ایــران از
سوریه (!) ،تحریمها علیه مسکو را لغو کنند .با
این حال نیویورکر در ادامــه تأکید میکند :به
اعتقاد کارشناسان چنین معاملهای ،حتی اگر
دونالد ترامپ عالقه مند به آن باشد ،غیرممکن
است .چرا که پوتین نه میتواند و نه عالقه دارد تا
نیروهای ایرانی را مجبور به خروج از سوریه کند.
نیویورکر در ادامه ضمن اشاره به پرونده تبانی
تیم انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه در انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا و تالش بــرای پیروزی
دونــالــد تــرامــپ ،درب ــاره تــاشهــای ضدایرانی
مقامات رژیم صهیونیستی ،عربستان و امارات
میافزاید :امارات ،عربستان و اسرائیل به منظور
برهمزدن روابط مسکو و تهران بهویژه در سوریه،
تالش می کنند روابط خود را با روسیه نزدیکتر
کنند.
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نگاه صفایی ،نیاز امروز
شیخ فقط فقیه و مجتهد نبود .حکیمی بود گسترده دامن
که می شد درد ها را به محضرش برد و سالمت برگشت.
در منظومه فکری او می توان رشدی بایسته و همه جانبه
و رشید داشت و در تراز انسان مومن خویش را پــرورد .او
بزرگ بود و برای بزرگی انسان تالش می کرد .امروز هم
اگر چه جسمش با ما نیست و سومین دهه را در فراقش به
نیمه می رسانیم اما خط فکری که ترسیم کرد و آثار انسان
سازش هست و کلمه به کلمه ،چون قطره ،قطره باران بر
جان مینشیند و جال می دهد دل را در فصلی که غبار از هر
سو برمی خیزد .باری ،استاد ،آیت ا ...علی صفایی حائری
برای آنانی که او را درک کردند دریایی کریم بود .او صرفا
درس نمی داد که "نگاه" می بخشید و پر بیراه نیست اگر
بگوییم بسیاری مان ،جلوه های زیبای زندگی را با نگاه او
می بینیم و بهتر این که چون با نگاه او می نگریم ،زیبا می
بینیم و بال را هم -حتی -الزمه کمال می شمریم .باری
سخن درباره استاد صفایی حائری فراوان است و سخن از
او هم بسیار است اما من هر وقت به استاد و چشم اندازی
که برای انسان قائل بود فکر می کنم به این شعر بیشتر
باورمند می شوم که؛دل گفت مرا علم لدنی هوس است/
تعلیمم کن اگر تو را دسترس است/گفتم که الف گفت دگر
هیچ مگوی/در خانه اگر کس است یک حرف بس است/و
صفایی هم خودش همان یک حرف بود و هم در کالمش از
این حروف داشت که آدم را به سوی استغنا راه می نمود.
همین گرمای کالم و منش تربیتی اش بود که افراد را از
منتهی الیه راه ناصواب به اول خط حقیقت می رساند.
باری برای از استاد گفتن باید هزاران صفحه نگاشت اما
در این اختصار چه می توان گفت جز دعوت به خوانش آثار
استاد و شنیدن صدای مردی که همه جانش را می دهد تا
یک نفر راه را پیدا کند .به ویژه طالب و دانشجویان که قرار
است صاحبان فردا باشند و چه خوب است که خود را در
این مدرسه فکری بپرورند تا فردا مدیرانی داشته باشیم
که درد معاش و معرفت مردم لحظه ای آرامشان نگذارد.
مدیرانی داشته باشیم که زندگی خود را وقف مردم کنند.
جلودارانی داشته باشیم که با لبخند مردم شاد شوند.
کسانی که خود را هزینه سوخت کنند تا انسان ها پرورش
پیدا کنند .عالمانی داشته باشیم که از سفره خالی مردم
غافل نشوند .بگذریم ،حرف فراوان است و به آغاز سخن
برگردیم که شیخ فقط فقیه و مجتهد نبود ،حکیمی بود که
امروز هم به حکمتش و گستره نگاهش به شدت محتاجیم
و این احتیاج را با تامل در آثارش می توانیم چاره کنیم .ان
شاء ا ...که چنین باد.

بروجردی :وزارت خارجه 2دیپلمات هلندی را اخراج کند
روایتی جدید از ماجرای اخراج  2دیپلمات ایرانی در هلند

درحالی که برخی رسانه ها جزئیاتی تازه از روند اخراج
دو دیپلمات کشورمان منتشر کرده اند ،یکی از اعضای
کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسخواستار
اقدام متقابل و اخراج دودیپلمات هلندی از کشور شد.
عالءالدینبروجردیکهباخانهملتگفتوگومیکرد،در
واکنش به اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند ،گفت :اصل
«عملمتقابل»یکیازشناختهشدهتریناصولروابطبین
المللاست،بنابراینچنینحقیبرایجمهوریاسالمی
ایران محفوظ است که دو تن از دیپلمات های هلندی را
از کشور اخراج کند .پیش از این سخنگوی وزارت امور
خارجه کشورمان با اشاره به احضار سفیر هلند ،اخراج دو
دیپلمات ایرانی از هلند را غیرسازنده و غیردوستانه بیان
کرد و گفت :حق عمل متقابل برای تهران محفوظ است.
در همین حال روز گذشته کیهان به این موضوع پرداخت
و ضمن انتقاد از پیگیری نکردن آن از سوی وزارت خارجه
نوشت :ماجرا از آن جا آغاز میشود که سازمان اطالعات
و امنیت هلند ( )AIVDبررسی دو پرونده قتل را در دستور
کار قرار میدهد .پرونده اول مربوط به فردی است به نام
احمد موال ابوناهض «مشهور به احمد نیسی» از سران
گروه تروریستی «جنبش االحــواز» که سال  2017در
مقابل منزلش توسط افراد ناشناسی از پای درآمده بود و
دیگری فردی به نام «علی معتمد» که در سال  2015در
شهر المیره در نزدیکی آمستردام به ضرب گلوله کشته
شده بــود .بعد از کشته شدن احمد نیسی که دستش
به خون تعداد زیادی از هموطنانمان آلوده بود و بر اثر
درگیریهایدرونحزبیوبهجرمدخلوتصرفدراموال
حزب ابتدا از سمت خود معزول و سپس کشته میشود،
گروهک تروریستی االحــواز با سوءاستفاده از شرایط،
از آب گلآلود ماهی گرفته و در الهه ،ایران را به دست
داشتن در قتل این تروریست متهم میکند .متاسفانه
ایناشکتمساحتروریستهایتجزیهطلبسببمیشود
که سفارت جمهوری اسالمی ایران در هلند در اقدامی
عجیب و انفعالی بیانیه صادر و ضمن ابراز تاسف! از این
حادثه ،کشته شدن این تروریست تجزیهطلب را محکوم
و ابراز امیدواری کند که پلیس موضوع را با جدیت دنبال

نماید! این اقدام عجیب و کامال انفعالی سفارت ایران
در هلند دربــاره کشته شدن یک تروریست تجزیهطلب
زمینهساز شروع جریان سازی علیه کشورمان میشود.
براساس گزارش کیهان در کنار این قضیه پلیس هلند
رسما اعالم میکند که در پیگیری پرونده قتل شخصی
به نام «علی معتمد» که در دسامبر  2015به قتل رسیده
بود به سرنخهایی رسید ،لذا تلویزیون هلند در یک برنامه
حساب شده اقدام به پخش نمایش صحنه جرم این دو
مقتول بدون ارائه هر گونه توضیحی میکند و مطبوعات
این کشور ،این اقدام پلیس را مبتنی بر شباهت بین دو
قتل بیان میکنند که میتواند از سوی یک طرف صورت
گرفته باشد .این روزنامه با اشاره به افشای هویت واقعی
معتمد که همان محمدرضا کالهی عامل انفجار دفتر
مرکزیحزبجمهوریبودهاست،مینویسد:سومخرداد
ماه سازمان اطالعات و امنیت هلند در اقدامی که پیش از
این در هیچ کشور دیگری رخ نداده است ،پس از دعوت از
سفیر جمهوری اسالمی ایران به محل این سازمان به وی
اعالم میکند که ما شواهد و قراینی داریم که جمهوری
اسالمی ایران در ماجرای قتل علی معتمد و احمد نیسی
دست دارد و به همین منظور دو نفر از پرسنل سفارت
ایران باید خاک هلند را هرچه سریع تر ترک کنند .کیهان
در ادامه مدعی شد :نکته قابل تامل و تاسفبار آن جاست
که سازمان اطالعات هلند عالوهبر انتساب اتهامات به
جمهوری اسالمی ایران تاکید میکند که سفارت خانه
و وزارت امور خارجه حق رسانهای شدن این موضوع را
ندارند و باید دیپلماتهای یاد شده را (بدون هیچگونه
دلیل و مدرکی) به عنوان «عناصر نامطلوب» معرفی کند
تا نام آنها در لیست سیاه سازمان ملل نیز ثبت شود.
سازمان اطالعات و امنیت هلند همچنین تاکید میکند
وزارت امور خارجه ایران باید از هرگونه واکنش و اقدام
متقابلی در این زمینه خودداری کند که سفارت ایران در
هلند و وزارت امورخارجه در موضعی حقارت بار و انفعالی
دقیقا طبق دستور العمل سازمان اطالعات و امنیت هلند
عمل کرده و از درز هرگونه خبری در این زمینه جلوگیری
به عمل میآورد.
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