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تازههای مطبوعات
••آرمان-شهردارشهرکردبههمراهسهتنازاعضای
شورای این شهر شامگاه شنبه با دستور دادستان
دستگیر شدند .یکی از اعضای شورای شهرکرد در
این خصوص علت بازداشت این افراد را مربوط به
نحوه واگذاری برخی اراضی شهری به «بانک شهر»
دانست و گفت :بخشی از اراضی شهر بدون ضابطه
و نبود تشریفات قانونی به بانک شهر فروخته شده
است .وی با بیان این که شهردار و دو نفر از اعضای
شورای شهر هم اکنون در بازداشت به سر می برند و
یکنفرنیزباقیدوثیقه ۱۰میلیاردتومانیآزاداست،
افزود :دادستان برای آزادی شهردار و دو نفر دیگر
اعضا ی شورای شهرکرد وثیقه  ۳۰میلیارد تومانی
تعیینکردهاست.
••کیهان–اینروزنامهدرتیتریباعنوان«چرااراذل
آدم کش را معرفی و محاکمه نمی کنید» نوشت:
عادیسازی خشونت به حدی برای فتنهگران مهم
است که بعد از ختم غائله اخیر ،پیامها و بیانیههای
سریالی راه افتاده تا شاید با زدن ماسک «معترض»
بر چهره «اشـــرار» ،محاکمه و شناسایی و هراس
افکندن در دل جنایتکاران را مخدوش کنند یا به
تعویقبیندازند.
••شرق –دراعتراضهایاخیرادعاشدهبرایدادن
جنازهافرادکشتهشدهپولهایمیلیونیگرفتهشده
است؛از 15میلیونتا 400میلیونتومان؛کسیهم
نمیپرسدازاینحجممیلیونی،چرافیشی،سندی،
کارتبهکارتی ،چیزی منتشر نمیشود و اغلب
باور میکنند! روایت رسمی هم مثل الکپشت در
حال حرکت است و خبری از اطالعرسانی دقیق و
درستنیست.
••جــوان  -یــک روز پــس از بیانیه سیاسی چند
سلبریتیمیلیاردردربارهآشوباخیر،معاونروحانی
اعــام کــرد مالیات «ایــن قشر حساس» بخشوده
میشود و بلکه باید به آنها یارانه هم داده شود! این
توالیزمانیتداعیعلیتمیکند...فرصتطلبانی
که نام هنر را به گند سیاست آلودهاند و مردم را فقط
برای «هیپهیپ هــورا» میخواهند ،حاال در یک
رویداد کام ً
ال اتفاقی (!) یک روز پس از بیانیه منفعل
سیاسیشان که هیچ نام و نشانی از بیتدبیری
حمایت شده دیروزشان در آن نیست ،با بخشش
مالیاتیروبهروشدند.

انعکاس
••تابناک نوشت  :محمد رزم رئیس دادگستری
لرستان در جلسه ستاد جرایم خاص لرستان،
اظهار کرد :در بازدید از زنــدان پای صحبت
و درد دل اغتشاش گران نشستیم که بیشتر
آنها اظهار ندامت کرده و از قشرهای ضعیف
جامعه و بــدون هیچگونه گرایش و اهــداف
سیاسی بودند.
••خبرآنالین خبرداد  :محمد قسیم عثمانی با
اعالم استعفای خود از مجلس در اینستاگرامش،
از عالم سیاست خداحافظی کــرد و آن را آلــوده
نامید و نوشت :بــرای هیچ حــوزه انتخابیهای در
انتخاباتمجلسثبتنامنمیکنموپساز ١٢سال
نمایندگیوکارطاقتفرساوبهرغماطمینانکامل
به لطف و اعتماد چند باره مردم فرهیخته بوکان و
حومه ،با وجدانی راحت از این سمت کنار میروم
و با دنیای آلــوده سیاست خداحافظی می کنم و
زندگی با عزت خود را در کالس درس و دانشگاه
پی میگیرم.
••تابناک خبرداد :یک وبگاه ویژه منطقه بالکان
مدعی شد در زمین لــرزه اخیر در آلبانی برخی
عناصر گروهک منافقین کشته یا زخمی شدهاند.
••اعتمادآنالین نوشت  :عبدالرضا هاشمزایی،
نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس ،به
اظهارات باهنر واکنش نشان داد و خطاب به او
گفت :آقای باهنر دوست قدیمی و جدید! آیا شما
و همفکرانتان و اعضای محترم شورای نگهبان
با رد صالحیتهای گستردهای که انجام دادند،
به ما اصالحطلبان اجازه دادید که  30نفر تهران
را بهموقع در لیست جــای دهیم؟ اگــر دوستان
ما به صــورت گسترده رد صالحیت نمیشدند،
مطمئنم که من در لیست  30نفره تهران نبودم.
اگر نیروهای اصلی اصالحطلبان در کل کشور و به
خصوصدرتهرانردصالحیتنمیشدند،لیستی
را میبستیم که ن ه تنها اصالحطلبان بلکه کشور به
آن افتخار کند.
••جام نیوز مدعی شد :  علی علیزاده کارشناس
سابق بیبیسی که مقیم لندن است در یادداشتی
تلگرامی در قالب نقشه راهــی بــرای اصولگراها
در انتخابات آیــنــده بــا عــنــوان «مــراقــب باشید»
نوشت:تاکتیک دوقطبیسازی انتخابات این بار
شایعهزنانهمردانهکردنپیادهرونیست.شایعهقطع
اینترنتو«کرهشمالیسازیایران»است.نمادهای
خاص «آزادی های اجتماعی و سیاسی» این بار
ورزشگاه رفتن زنان و رفع حصر نیست .رفع حصر
اینترنتاست.مراقبباشیدتانامحبوبترینرئیس
جمهورنظام،اینبارباشعار«رفعحصراینترنت»باز
«گازانبری» تان نکند.
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نشانههای«صلحسرد»درخلیجفارس

بلومبرگ :کشورهای عربی با درس گرفتن از شکست ترامپ مقابل ایران ،به دنبال کاهش تنش هستند
همزمانباسفروزیرخارجهعمانبهتهران،گزارش
هایی دربــاره برخی تحوالت سیاسی در منطقه و
نزدیکشدنکشورهایعربیحاشیهخلیجفارس
به ایران منتشر شده است .بلومبرگ در گزارشی
تحلیلی که دارای برخی ابعاد خبری نیز هست،
از رویت نشانه های «صلح سرد» در منطقه خلیج
فارس خبر می دهد و تاکید می کند که تحرکات
برایحلبحراندرمنطقهپسازحملهبهتاسیسات
نفتی عربستان در «آرامکو» آغاز شده است و در این
تحوالتکشورهایعربیبادرسگرفتنازشکست
ترامپ مقابل ایران در حال نزدیک شدن به تهران
هستند .بلومبرگ تصریح کــرده اســت « :ایاالت
متحده نفوذ در منطقه ای را که بر آن تسلط داشته
از دست داده است ».این گزارش تحلیلی چند روز
پسازآنمنتشرمیشودکه«فلورانسبارلی»وزیر
دفاع فرانسه به طور رسمی از «از دست دادن توان
بازدارندگیآمریکادربرابرایران»خبردادودرمقابل
«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری
کرد که با اقداماتی که این کشور انجام می دهد
«بــازدارنــدگــی آمریکا در مقابل ایــران» به سطح
رضایتبخشبرسد.جملهایکهنخستیناعتراف
تلویحی یک مقام رسمی ایاالت متحده به از دست
دادن توان بازدارندگی مقابل جمهوری اسالمی
ایــران است«.حضور در مسابقات فوتبال ،پرواز
مستقیم ،جلسات مخفیانه و تعهد بــرای آزادی
زندانیان جنگ؛ کشورهای عربی حــوزه خلیج
فارس از رویارویی شکست خورده دونالد ترامپ با
ایران الهام گرفته و از آن دور می شوند .موضوعی
که نشانه هایش در همه جا وجود دارد ».بلومبرگ
گزارشخبریتحلیلیخوددربارهروابطکشورهای
عربیمنطقهباایرانرابااینمقدمهآغازکردهاست.
این رسانه آمریکایی با اشاره به حضور عربستان،
امارات و بحرین در مسابقات فوتبال کشورهای
حاشیهخلیجفارسدرقطرپساز 30ماهاختالف
میان ریــاض و دوحــه ،ارتباط گــروه های مختلف
سعودی و قطری ،آغاز آزادی برخی اسرای یمنی
توسط عربستان و اتفاقاتی از این دست نوشته
است« :تالش ها برای پایان دادن به درگیری های
منطقه شتاب گرفته اســت ».به ادعــای بلومبرگ
به گفته افراد آشنا به این موضوع « ،عمان بی سر
و صدا میزبان جلسات سطح باال در منطقه است
و حتی حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره
کانال های ارتباط مستقیم با امارات متحده عربی
اظهاراتیمطرحکردهاست».اینگزارشهمزمان
باسفر«یوسفبنعلوی»وزیرخارجهعمانبهتهران
وگفتوگوهایاوبامحمدجوادظریفوزیرخارجه،
علیشمخانی،دبیرشورایعالیامنیتملیوعلی
الریجانی رئیس مجلس کشورمان منتشر شده

است .سیانان ترک با اشاره به این سفر اظهارات
ظریفرابه «نشاندادنشاخهزیتون»ازسویایران
بهکشورهایعربیمنطقهتعبیرکردهاست.ظریف
دیروز به بن علوی گفت :جمهوری اسالمی ایران
از هر حرکت و ابتکاری که با حسن نیت در راستای
کاهشتنشهادرمنطقهانجامشود،استقبالوبه
آنکمکخواهدکرد.روزنامهکویتیالجریدهپنجم
آذر در مطلبی از سفر وزیر خارجه عمان به تهران
خبردادونوشت:قراراست«یوسفبنعلوی»وزیر
خارجه عمان برای ابالغ موافقت کشورش با طرح
«صلح هرمز» به تهران سفر کند .براساس گزارش
ها،عمان،کویت،قطرواماراتبهاینطرحابتکاری
ایران برای تامین امنیت منطقه ،پاسخ مثبت داده
اند .عربستان و بحرین نیز که نامه کتبی روحانی
را دریافت کرده اند ،هنوز واکنشی نشان نداده
اند .تحلیل گران همین سکوت را پس از دریافت
نامه رسمی از ســوی جمهوری اسالمی ایــران،
نشانه مخالفت نکردن منامه و ریاض با این طرح
تهران ارزیابی می کنند .بلومبرگ به نقل از «انور
قرقاش» وزیر مشاور در امورخارجه امارات نوشته
است که «من راهی برای توافق با ایران می بینم
اگر تهران تعهد خود را نشان دهد ».درعین حال
به گزارش باشگاه خبرنگاران روز گذشته «خالد
جارا ،»...معاون وزیر خارجه کویت با بیان این که
ح «صلح هرمز» «به دید مثبت نگاه
کشورش به طر 
میکند»افزود:نشانههایمثبتیدربارهپایانیافتن
اختالفها میان کشورهای دوست وجود دارد.
این مقام کویتی همچنین افزود« :پس از این که در
ماههایاخیرشاهدایجادتنشدرپروندههستهای
ایران بودیم هم اکنون نشانههایی از آرامش درباره
این پرونده به چشم میخورد» .وی درباره این که
منظورشاز«نشانههایمثبت»چیست،توضیحی
ارائهنکرد.
▪صلحسرد

همزمان با این تحوالت ،بلومبرگ در گزارش

خبری تحلیلی خــود نوشته اســت کــه «ســران
کشورهایعربیخلیجفارسبراساسچشمانداز
فاجعهآمیزجنگاحتمالیباایرانومتحدانتهران
درمنطقه،درحالبازنگریاستراتژیکهستند.در
این راستا ،امارات متحده که مدل های اقتصادی
آن تا حدود زیادی به پیوندهای بین المللی این
کشور بستگی دارد ،زودتر از بقیه وارد بازنگری
سیاست هایش شد و دریافت که بیشترین آسیب
های ناشی از جنگ احتمالی در منطقه متوجه
ابوظبیخواهدبودبنابرایندرپایانیکتابستان
پرتالطم بسیاری از نیروهای خود را از یمن خارج
کرد» .این رسانه آمریکایی تصریح کرده است که
کشورهایعربیمنطقهدرتابستانامسالشاهد
هدفقرارگرفتنهواپیمایبدونسرنشینآمریکا
توسط ایران و حمالت به آرامکو بودند ،اتفاقاتی
کهازسویآمریکابدونپاسخماند«.دیویدرابرتز»
استادیار «کینگ کالج» لندن درباره این اتفاقات
بهبلومبرگگفت«:اینحمالتموجبشدحباب
و توهم چتر امنیتی جادویی ایاالت متحده بر سر
متحدانشازبینبرودوثابتشودکهایرانهرکاری
بخواهدمیتواندبکند».همزمان«افشینمولوی»
عضو ارشــد انستیتوی سیاست خارجی جان
هاپکینزگفت«:مطمئن ًاازیکتوافقبزرگفاصله
داریماما«صلحسرد»امکانپذیراست...بههمین
منظور  ،ریاض و ابوظبی باید نقشی را برای ایران
در کشورهای عربی مانند عراق  ،سوریه  ،لبنان و
یمنبپذیرند».در«صلحسرد»وضعیتصلحنسبی
میان دو یا چند کشور است که گرچه با سطوح
مشابه بی اعتمادی و سیاست هــای میان این
کشورهاهمراهاستامامنجربهدرگیریمستقیم
یانیابتیکشورهانمیشودودرگیریهاپایانمی
یابد .اکنون باید دید ،آیا این نشانه ها و ارزیابی ها
دربارهتحوالتمنطقهبهخصوصبازشدنبرخی
گرههایسیاسیمنطقهبهکاهشتنشهاوتغییر
استراتژیکشورهایمتحدآمریکادرمنطقهمنجر
میشودیاخیر.
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ثبت نام کاندیداها به  1844نفر رسید

چهره ها کم کم وارد عرصه انتخابات می شوند
ه ــادی محمدی -دومــیــن روز ثبت نــام از
نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس
شـــورای اســامــی در حالی بــه پــایــان رسید
که تاکنون بیش از  1800نفر با حضور در
ستادهای انتخابات سراسر کشور ثبت نام
خود را قطعی کرده اند .در این میان برخی
نمایندگان فعلی و سابق مجلس ،مدیر مسئول
روزنامه خراسان و فرزند محمدباقر نوبخت
جزو کسانی بودند که از میان ثبت نام شدگان
روز دوم بیش از دیگران مورد توجه رسانه ها
قرار گرفتند .به گزارش خراسان ،روز دوم ثبت
نام از ساعت  8صبح آغاز شد و در همان دقایق
اولیه تعدادی از داوطلبان با مدارک خود و کپی
های پرتعدادی که باید همراه داشته باشند
برای ثبت نام در وزارت کشور حاضر شدند .
نظام ملکشاهی معاون سیاسی اجتماعی
فرماندار تهران در جمع خبرنگاران با بیان
این که خوشبختانه مشکل خاصی درخصوص
ثبت نام داوطلبان نداشتیم ،افزود :پیش بینی
ما این است که در حوزه انتخابیه تهران ،ری،
شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس بیش از سه
هزار نفر ثبت نام کنند و توصیه میکنیم مردم
زودتر برای ثبت نام مراجعه کنند.
▪دیروز چه کسانی ثبت نام کردند؟

اولین خبر از ثبت نــام هــای مهم  ،صبح روز
گذشته منتشر شد و از رشت خبر آمد توحید
نوبخت فــرزنــد محمد باقر نوبخت ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه از رشت عزم خود را
جزم کرده تا در انتخابات مجلس شرکت کند .
برخی رسانه های منتقد دولت نیز به طعنه تیتر
زدند «اولین آقازاده وارد گود انتخابات شد».
همچنین هادی مقدسی ،نماینده بروجرد در
دور هشتم مجلس ،سید شها بالدین صدر
نماینده سابق تهران در مجلس ،زهره الهیان
نماینده سابق تهران در مجلس ،مصطفی
سوادکوهی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد
ملی ،اللــه افتخاری نماینده ادوار گذشته
مجلس و عبدالحمید خــدری نماینده فعلی
بوشهر و ...در مجلس با حضور در وزارت کشور
برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی ثبت نام کردند .سید شهاب الدین
صدر رئیس جبهه پیشرفت ،رفاه و عدالت و
نماینده سابق مجلس در جمع خبرنگاران
دربــــاره دالیـــل حــضــورش بـــرای شــرکــت در
انتخابات گفت :معتقدم یک مجلس کارآمد
میتوانددرکاهشمشکالتکشورموثرباشد.
انتقادهای بسیاری به عملکرد این مجلس
وجــود دارد و نارضایتی عمومی به عملکرد
مجلس به ویژه در شهرستان ها جدی است؛
توقع مــردم بیش از این است که نمایندگان
مجلس انجام می دهند .او تاکید کرد :اگرچه
مجلس می تواند از نیروهای جوان استفاده
کند اما هر چقدر افراد انتخاب شده کارشناس
و با تجربه باشند بهتر میتوانند قوانین را
مصوب کنند .همچنین محمد سعید احدیان

مدیر مسئول روزنامه خراسان نیز با حضور در
وزارت کشور ثبت نام خود را در حوزه انتخابیه
تهران قطعی کرد .وی در گفت و گو با خبرنگار
آریــا با بیان این که «در گام دوم انقالب نیاز
به پوست انـــدازی در ساختارهای مختلف
حاکمیتی داریــم» افــزود :به نظر می رسد با
حضور آقای رئیسی در دستگاه قضایی ،این
اتفاق در قوه قضاییه رخ داده و بقیه ارکان
کشور از جمله قوه مقننه هم نیاز به پوست
اندازی ،رویکردهای نو ،چهره های نو و مجلس
نو دارد .به گزارش فارس ،عبدالحمید خدری
نماینده فعلی بوشهر نیز که عضو حزب اصالح
طلب مردم ســاالری فهرست امید انتخابات
دوره دهم مجلس است گفت :عضو فراکسیون
امید بودم ولی با حزب مردم ساالری و شورای
هماهنگی جبهه اصــاحــات بــرای ورود به
انتخابات مشورت نکرده ام .من عضو حزب
مــردم ســاالری هستم ولی قــرار نیست آن ها
برای من تعیین تکلیف کنند ،اگر بین منافع
مردم و حزب تعارض باشد من مردم را انتخاب
می کنم .وی اظهارکرد :جزو کسانی بودم که
الیحه شفافیت را به شکل داوطلبانه امضا کردم
و با وجودی که رای نیاورد جزو  ۷۰نفری بودم
که درخصوص حضور و غیاب و شفافیت در آرا
داوطلب شدم.
همچنین سید اسماعیل موسوی سخنگوی
ستاد انتخابات کشور درخــصــوص آخرین
وضعیت تعداد ثبت نام داوطلبان انتخابات
یازدهمیندورهمجلسشورایاسالمی،گفت:
تا ساعت  ۱۸:۳۰دوشنبه (دیــروز) آمار ثبت
نامها هزار و ۸۴۴نفر است که ۱۱درصد آن
خانم ها و ۸۹درصد آقایان هستند.
▪حاشیه نگاری خبرنگار خراسان

*سقف سنی ثبت نام  75سال و حداقل آن
نیز  30سال است که ظرف دو روز گذشته هم
جوان 30ساله و هم پیرمرد  75ساله ثبت نام
کرده اند که می توان لقب جوانترین متقاضی
وپیرترین را نیز به آن ها داد.
* یکی از ثبت نام کنندگان که از مینودشت
آمده بود فرزند خود را نیز به همراه داشت .وی
کارمند اداره تعاون مینودشت بود و در رشته
مدیریت دولتی کارشناسی ارشد گرفته بود.
وی علت حضور فرزندش در وزارت کشور را
بیماری وی و حضور در تهران بــرای درمان
مطرح کرد.
*روز دوم شاهد حضور پررنگ روحانیون
بودیم.

