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...

تازههای مطبوعات
••همشهری -ایــن روزنــامــه در گزارشی
نوشت که سیمرغ برگزیدگان جشنواره فیلم
فجر در دبــی ساخته شــده و قیمت ساخت
هرکدام از آن ها 900درهم امارات معادل
سه میلیون تومان بوده است.
••کیهان-دولتمردانبهویژهتیممذاکرهکننده
سالتقریباهیچ!بهتراست
هستهایپسازسه ِ
بهجایکنایههایتوئیتریوفانتزیبیتاثیردر
اصالح مسیر زیان بار برجام تا فرصت جبران
باقی اســت ،به صــورت واقعی جبران کنند و
خسارتبرجامرابا FATFادامهندهند.
••فرهیختگان -حداقل سود دادگاههای
اخیرپروندههایاقتصادی،افشاینقشبرخی
پولهای مسئلهدار در سینمای ایران است.
معمایبزرگ،سکوتسلبریتیهاستکهبااین
پولهاسریالوفیلمبازیکردند.
••آفتاب یزد -نجفقلی حبیبی فعال سیاسی
اصــاح طلب گفت:دولت روحــانــی از نظام
ورشکستهسرمایهداریفرانسهعبرتبگیرد.
••اطالعات -دکتر امیررضا اصنافی استاد
دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی نوشت:
کتابخانهها اگر می خواهند در جامعه سرعت
محور و فناوری مدار بقایی داشته باشند باید
در رسالت ها و ماموریت های خود تغییرات
اساسی ایجاد و ارتباط خود را با جامعه پررنگ
تر کنند و از سوی دیگر ،جامعه اگر می خواهد
تعالیفرهنگیوآگاهیداشتهباشدنبایدخود
را از کتابخانه ها دور بداند.زیرا کتاب محور
گفتوگودرجامعهاستوکتابخانهتمدنساز.
••ایــــران -ســیــدجــواد هاشمی فشارکی،
معاون مهندسی ستاد بازسازی عتبات در
جلسه کنترل پروژه مضیف (مهمانسرا) حرم
حضرت زیــنــب(س) ،گفت :بیشتر مصالح و
لوازم ساختمانی مورد نیاز ،تأمین و در محل
ساختمانمضیفنگهداریمیشودوهمزمان
چند گروه کاری اعزامی از استان خوزستان
ب ـهصــورت تبرعی در حــال فعالیت اســت تا
انشــاءا ...حداکثر تا اول تیرماه سال  ۹۸کار
ساختمهمانسرایحرمبهاتمامبرسد.
••کیهان -العربیه که به دلیل مواضع ضد
اسالمی و نزدیکی به رژیم صهیونیستی ،به
العبریه مشهور اســت ،با ادعــای مجازات دو
تروریست عضو گروهکی تروریستی در جنوب
ایران ،نگران و برای مستندسازی ادعای خود
و نکوهش دستگاه قضایی ،دســت به دامن
گروهکهایتجزیهطلبدیگرشد.

...

انعکاس
••جماران خبرداد :حمید بعیدی نژاد سفیر
ایران در لندن نوشت :نازنین زاغری در طول
مــدت حبس اش تاکنون 49 ،بــار خدمات
تخصصی پزشکی دریافت کــرده که شامل
 22مراجعه به فیزیوتراپ 15 ،مراجعه به
روانپزشک ،هشت مراجعه به دندانپزشک
و چهار مراجعه به متخصص مغز و اعصاب
است .در این مدت زاغری  201بار دخترش
گابریال را مالقات کرده و بهطورکلی هفتهای
 6بار با خانوادهاش دیدار میکند.
••سایت  598خبرداد  :حسین دهباشی
مستندساز و سازنده فیلم انتخاباتی حسن
روحانیدرانتخاباتریاستجمهوریسال۹۲
درپیشکایتسیدحسنقاضیزادههاشمیبه
چهارماهحبسقطعیدرزندانمحکومشد.او
اینخبرراباانتشارپستیتوئیتریاعالمکرد.
••انتخاب خبرداد :یک منبع آگاه اعالم
کرد :اظهارات علیرضا زاکانی فعال سیاسی
اصولگرا مبنی بر این که در انتخابات ریاست
جمهوری ســال  ،۱۳۷۶علی الریجانی
درخواست ابطال انتخابات را کرد ،تهمت
و دروغ است.
••تابناکنوشت:مرتضیمیرباقری ،معاون
سیما گفت :بیش از  ۸۰درصد مردم ایران،
در روز بیش از  ۲۰۰دقیقه از وقت خود را
به تماشای شبکههای تلویزیون اختصاص
میدهند.
••خــبــرآنــایــن نــوشــت:حــامــد کــاویــانــپــور
فوتبالیست سابق که هفته گذشته به دالیل
نامشخصیبازداشتشدهبود،فیلمیازخودش
منتشرکردوبهتوضیحدلیلبازداشتاشوالبته
نحوهآزادیاشپرداخت.ویمیگوید«:آقامانه
فرارکردیم.چهچیزهاییگفتندوچهچیزهایی
نوشتند.امانازدلبد.مایکحسابمالی،یک
تسویهحسابمالیداشتیم.ازآنکالنهانبود،
از آن آقازادهایها هم نبود .خیلی از دوستان
کمک کردند و زحمت کشیدند و مشکالت
برطرفشد.االنهمآمدیمشمال».
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طرحاستانیشدنانتخابات؛فردادرصحنمجلسمطرحمیشود

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی فــردا طرح
استانی شدن انتخابات مجلس را در صحن علنی
روی میز بررسی قرار می دهند؛ طرحی که تقریب ًا
در اکثر مجالس شورای اسالمی در ماه های آخر
مطرح شده و در مواردی هم که به شورای نگهبان
رفته  ،با ایــرادات اساسی و مبنایی این شورا روبه
رو شده اســت .این بار هم نمایندگان چند هفته
پیش کلیات استانی شــدن انتخابات را به رغم
انتقادات بسیار منتقدان به تصویب رساندند تا
تصمیم گیری نهایی دربــاره این طرح به صحن
مجلس برسد .طرحی که منتقدان می گویند با
اجرایی شدن آن عم ً
ال باندهای قدرت و ثروت به
جای مردم شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ هر
استان در انتخاب نمایندگان تأثیرگذار می شوند.
محمدرضاصباغیانبافقیعضوکمیسیونشوراها
و امور داخلی مجلس در گفت و گو با خراسان از
بــرگــزاری جلسه استمزاجی مشترک مجلس،

مصوبه ،شــورای نگهبان نظر خواهد داد ولی در
خصوص کاهش مشارکت مردم و بروز مشکالت
امنیتی باید دقت الزم انجام شود .شایستهگزینی،
شفافیت و نظارت بر عملکرد نمایندگان به ارتقای
جایگاهمجلسمیانجامد ».درعینحالاینطرح
منتقدان زیادی دارد؛ احمد علیرضا بیگی عضو
کمیسیون شوراهای مجلس ،ورود اسپانسرهای
مالیقوی،بیتوجهینمایندگانبهمناطقمحروم
و مغایرت با سیاستهای کلی انتخابات را از جمله
ایــرادات طرح استانی شدن انتخابات دانست و
تأکید کــرد ،استانی شدن انتخابات موجب بی
توجهی نمایندگان به مناطق محروم میشود.
بخشایشاردستانینمایندهسابقمجلسنیزطرح
استانی شدن انتخابات مجلس را باعث «کاهش
شدیدمشارکتمردم»بهویژهدرشهرهایکوچک،
محرومودورافتادهدانست.عباسگودرزینماینده
بروجردنیزدربرنامهتیترامشبشبکهخبردرانتقاد

ازاینطرحگفت:بااینطرح،شهریبااکثریتاهل
سنتدراستانیبااکثریتشیعهدرتمامدورههایک
نمایندهشیعهخواهدداشتیابرعکس.حسینعلی
حاجی دلیگانی نماینده مــردم شاهینشهر نیز
معتقداستکهاینامرارتباطمیانالیههایمختلف
جامعهرابانمایندگانکمخواهدکرد.جلیلرحیمی
جهان آبادی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی
نیزازدیگرمخالفاناینطرحاستکهمیگویداین
طرحموجبمیشودمجلسدراختیارطبقهخاص
سیاسیوصاحبانقدرتوثروتقرارگیرد.چندی
پیشمیرسلیمعضومجمعتشخیصنیزگفت :این
طرحمنطبقبرسیاستهایکلینظامنیستوبعید
استبدوناعمالتغییراتاساسیبهتصویببرسد.
بایددیداکنونوبارسیدناینطرحبهصحنعلنی
مجلس،نمایندگانتصمیممیگیرندتاپارلمانرا
یکنهادتمامامردمینگهدارندیا آنراازاینویژگی
مهمتهیکنند؟

در مستند خبرگزاری صداوسیما مطرح شد

روایت «طراحی سوخته» از ارتباط اسماعیل بخشی با گروهک های کمونیستی و معاند

مستند «طراحی سوخته» که از بخش های خبری
صداوسیما منتشر شد ،جزئیاتی را از هویت برخی
از افــرادی که خود را در پشت مطالبات به حق
کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه مخفی
کرده بودند از جمله اسماعیل بخشی و سپیده
قُلیان به نمایش گذاشت .در ابتدای این مستند
که تأکید شده  ،انتشار نام و تصاویر اشخاص با
مجوز قضایی بوده است ،با اشاره به طراحی های
جدید دشمنان بر مسائل صنفی ،بیان می شود
که مطالبات به حق برخی صنوف و به خصوص
مشکالت کارگران شرکت کشت و صنعت هفت
تپه که علت اصلی آن واگذاری نادرست به بخش
خصوصی و ســوء مدیریت مــدیــران جدید این
مجتمع بود ،محملی می شود برای به انحراف
کشاندن این مطالبات به حق و اجرای اجزایی
از طراحی انجام شده برای ایجاد اغتشاش در
کشور.براساس این مستند ،در ماجرای هفت
تپه دو جریان سعی می کنند از ظرفیت برخی
افراد استفاده کنند« .شادیار عمرانی» از عناصر
وابسته به گروهک های مارکسیستی در کانادا،
می گوید :می توانیم جای اسماعیل بخشی ،رهبر
این جنبش باشیم .اسماعیل بخشی در اعترافات
خود که نشان داده می شود ،می گوید :از همان
زمان با آقای علی نجاتی (از عناصر وابسته به حزب
کمونیستی) و از طریق ایشان با فرد دیگری به نام
علیرضا عسکری آشنا شدم ،وی ساکن سوئد است
و در دهه 80زمان تاسیس سندیکای واحد تهران
و هفت تپه به آن ها سر می زد و به آن ها یاد می داد
و اص ً
ال تخصص اش این است که یک تشکیالت
کارگری را ایجاد و سازما ندهی کند و آموزش
بدهد که افراد متشکل چگونه کار کنند .وی مرا
خیلی راهنمایی می کرد و این که اعتصاب باید

پالسچی به همراه بهروز کریمی زاده که هر دو
در گروهک تروریستی کمونیست کارگری فعال
هستند در ایــران با تشکیل یک خانه تیمی ،بعد
از گروگانگیری فرزند یک تاجر کــرد و اخــاذی
200هــزار دالری دستگیر می شوند اما بعد از
آزادیباقیدوثیقهبهآلمانوانگلیسفرارمیکنند  .
▪تالشهابرایسراسریکردناغتشاشات

چگونه باشد و مث ً
ال سازمان کارگری و سازمان
مخفی و . ...از طریق آقای علی نجاتی با افراد
دیگری هم در کشور آشنا شدم و سفرهایی با آن
ها داشتم .اسماعیل بخشی همان فردی است
که پس از آزادی از بــازداشــت ،مدعی شکنجه
شد اما بعدا علی مطهری و اعضای فراکسیون
اصالح طلب امید مجلس که با او گفت و گو کرده
بودند ،به نقل از وی اعالم کردند که او در دوره
بازداشت شکنجه نشده و گالیه او از هم بندی
با عناصر مرتبط با داعش در زندان بوده است.
موضوعی که در گزارش کمیسیون امنیت ملی
مجلس و هیئت اعزامی دادستان کل کشور نیز
بر آن تاکید شد .در ادامه این برنامه اشاره ای هم
به ردپاهای گروهک های کمونیستی و منافق
بــرای استفاده از افــراد می شــود .سپیده قلیان
از دیگر افراد بازداشت شده در جریان حوادث
مرتبط با شرکت هفت تپه ،در سخنانی می گوید:
گرایش سیاسی ام کمونیست مارکسیست است
و به همین دلیل در این تجمعات کارگری حضور

...

گفت وگوی روز

مجلس درآزمون مردمی ماندن!
شوراینگهبانودولتبادستورکار"استانیشدن
انتخاباتمجلس" درکمیسیونمتبوعشدرهفته
گذشتهخبرداد.محمودشاهنشینعضوکمیسیون
شوراها و نماینده اصالحطلب مجلس در دفاع از
این طرح گفت :با استانی شدن انتخابات ،کسی
با  ۹هزار رای وارد مجلس نمیشود .وی در گفت
و گو با ایلنا این طرح را در راستای فراگیر شدن
تحزب دانست و تأکید کرد با باال رفتن تعداد آرای
الزم ،جلوی خرید و فروش رأی گرفته می شود.
درعین حال اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون
شوراها معتقد است «طرح استانی شدن انتخابات
مجلس همچنان اشکاالتی دارد که نمی تواند نظر
شوراینگهبانراتامینکند».عباسعلیکدخدایی،
سخنگوی شــورای نگهبان دو روز پیش دربــاره
این طرح در توئیتی نوشت« :نسبت به مصوبات
مجلس ،از جمله اصالح قانون انتخابات و استانی
شدن نمیتوان قضاوت پیشینی داشت .با وصول
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2000999
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آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

پیدا کردم .من در سه روزی که در تجمعات حضور
داشتم فیلم و عکس می گرفتم و مستنداتی را که
تهیه می کردم  ،از طریق تلگرام به یکی از دوستانم
به اسم شیرین نجفی خبرنگار آمدنیوز که آمدنیوز
یک رسانه برانداز اســت ،ارســال می کــردم .وی
میافزاید :شیرین هم اکنون ساکن ترکیه است و
تمام فیلم هایی را که برای او می فرستادم  ،بدون
کم و کاست در کانال آمدنیوز منتشر می کرد .بعد
برای علیرضا اعظمی هم می فرستادم که ساکن
هلند است .علیرضا خبرنگار آموزشکده لیبرال
برانداز تواناست .فرشته محمدی با نام مستعار
عسل یکی دیگر از اعضای گروهک مارکسیستی
گام است که برای هدایت اسماعیل بخشی چندین
بار سفر تشکیالتی به هفت تپه داشته است .فرشته
در برگه بازداشت اش نوشته است :با گروه تلگرامی
و تعدادی از رفقایم همچون سولماز اسکندری
ساکن بلژیک ،رفیق هژیر پالسچی ساکن آلمان
و رفیق بهرنگ زندی ساکن آمریکا و کانادا ،ارتباط
الزم را برای توفان توئیتری انجام می دادیم .هژیر

در این مستندعالوه بر نشان دادن تصاویری از
تعقیب ســوژه ها در محل قرارهای تشکیالتی،
بر برنامه ریــزی افــراد بــرای استمرار و گسترش
اعتراضات در سراسر کشور اشــاره می شود.
اسماعیل بخشی در ادامه سخنانش با تصریح بر
خارج شدن اعتراضات از حالت صنفی و فراهفت
تپه ای  ،درباره جلسات هماهنگی خود در تهران
نیز توضیح داد.
▪ضــرب و شتم ضابطان قضایی توسط بــرادر
سپیدهقلیان

در همین حــال صبح روز گذشته دو مأمور زن
ضابط قضایی که با حکم قضایی برای بازداشت
«سپیده قُلیان» از همدستان اسماعیل بخشی و از
عوامل نفوذ در جامعه کارگری اقدام کرده بودند،
هدف ضربوشتم برادر وی قرار گرفتند .براساس
گزارش تسنیم ،این بانوان ضابط قضایی ساعت
 10صبح دیروز بهمنظور اجرای حکم بازداشت
به در منزل سپیده قلیان مراجعه کردند که یکی
از آن ها به شدت توسط برادر سپیده قلیان هدف
ضربوشتم قرار گرفت و مجروح شد .در پی این
اقدام مجرمانه مهدی قلیان ،ضابطان قضایی او را
بههمراه خواهرش بهاتهام ضربوشتم ضابطان
قضایی بازداشت کردهاند.

دباغ :تقویت رایزنی با ایران
در اولویت دولت جدید عراق
قرار گرفت

انــوار -نماینده اقلیم کردستان عــراق در
تهران دربــاره سفر اخیر وزیــر امــور خارجه
جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد :با توجه
به شرایط خاص عراق ،تقویت رایزنی ها با
کشورهای مختلف به خصوص جمهوری
اسالمی ایران ضروری است و این موضوع
جزو اولویت های حکومت جدید عراق قرار
گرفت .ناظم دباغ که با خراسان گفت و گو
می کرد ،افزود :آقایان برهم صالح و عادل
عبدالمهدی هر کدام به دلیل ویژگی های
سیاسی ،روابــط معقول و خوبی در صحنه
های بین المللی و سیاسی دارند .بنابراین
هم اکنون عراق از یک سو به دلیل شرایط
راهبردی اش در خاورمیانه و ازسوی دیگربه
دلیل مبارزه با داعــش و تروریسم نیاز به
مشورت و رایزنی بیشتری با کشورهای
مهم از جمله ایــران دارد.نــمــایــنــده اقلیم
کردستان عراق در تهران اضافه کرد :هر
یک از کشورهایی که مقامات آن ها به عراق
سفر کرده و می کنند نقش مهمی در مبارزه
با تروریسم و بازسازی عراق پس از داعش
خواهند داشت .وی تأکید کرد :عراق خود
خواهان تقویت روابط با کشورهای مختلف
از جمله جمهوری اسالمی ایران است.دباغ
درباره سفر دکتر روحانی به عراق نیز گفت:
این سفر از اهمیت فراوانی برخوردار است
چراکهدرراستایسفراخیررئیسجمهوری
عراق به تهران و تکمیل توافقات بسیار مهم
که در تهران صورت گرفت ،انجام می شود.
نماینده اقلیم کردستان عــراق افــزود :در
سفر رئیس جمهور عراق به تهران توافقات
مهمی در بحث مبارزه با تروریسم ،تقویت
روابط تجاری اقتصادی و ارتقا و توسعه روابط
سیاسی بین دو کشور انجام شده است که در
این سفر توجه به توافقات انجام شده در بحث
ارتقای امنیت منطقه ،مبارزه با تروریسم و
داعش هماهنگی های الزم بین دو کشور در
شرایطکنونیدربارهتحریمهایآمریکاعلیه
ایران در دستور کار خواهد بود.
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