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واعظی :ادعاهای اسماعیل بخشی
به هیچ وجه درست نبود
اسماعیل بخشی در مجلس حضور یافت
اســماعیل بخشــی کارگــر کارخانــه
نیشــکر هفــت تپــه بــه مجلــس رفــت .
سیاسی فاطمه ســعیدی ســخنگوی فراکسیون
امیــد صبــح امــروز بــا اعــام ایــن خبــر
گفــت کــه وی همــراه وکیلــش در فراکســیون امیــد
حضــور یافتــه تــا در جلس ـهای کــه بــا حضــور وزیــر
اطالعــات و مســئوالن اطالعــات اســتان خوزســتان
برگــزار شــده بــود ،شــرکت کنــد .پیشتــر وکیــل او
خواســتار حضــور او در جلســات رســیدگی مجلــس
شــده بــود .فاطمــه ســعیدی همچنیــن خبــر داد
کــه فراکســیون امیــد ســخنان وی را شــنیده اســت
امــا پیگیریهــا همچنــان ادامــه خواهــد داشــت و
نتیجــه بررسـیها نیــز بعــد از بررســی قــوه قضائیــه
و کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس اعــام خواهــد
شــد .او همچنیــن خبــر داد :فراکســیون امیــد در
راســتای بررســی ادعاهای آقای بخشــی قرار اســت
ســفری بــه اســتان خوزســتان و شهرســتان شــوش
داشــته باشــد تــا بــا حضــور در محــل بــه ارزیابــی

نهایــی بپــردازد و گــزارش از ارگانهــای مربوطــه
را دریافــت کنــد .ســخنان وی در حالــی مطــرح
شــد کــه دیــروز حشــمتاهلل فالحــت پیشــه رئیــس
کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس اعــام کــرد بــر
اســاس فیلمهــا و مســتندات وزارت اطالعــات کــه
در جلســه کمیســیون متبوعش به نمایش درآمد،
ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه ادعــای شــکنجه وی
صحــت نــدارد .او در عیــن حــال گفــت کــه در
جریــان بازداشــت و انتقــال بخشــی درگیریهایــی
بــه وجــود آمــده اســت .اســماعیل بخشــی کارگــر
کارخانــه نیشــکر هفــت تپــه اســت کــه در جریــان
اعتراضــات کارگــران بازداشــت شــد و اخیــراً در
صفحــه شــخصی خــود پســتی دربــاره شــکنجه در
دوران بازداشــتش و شــنود تماسهــای تلفنــی
شــخصی خــود منتشــر کــرد.
ایــن امــا همــه اتفاقــات امــروز دربــاره اســماعیل
بخشــی نبــود؛ امــروز محمــود واعظــی رئیــس دفتر
رئیــس جمهــوری خبــر داد وزیــر اطالعــات در
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جلســه هیــأت دولــت گزارشــی از بررسـیهای خود
در مــورد ادعاهــای اســماعیل بخشــی را ارائــه کــرد
و مشــخص شــد آن چــه کــه بخشــی ادعــا کــرده بــه
هیــچ وجــه درســت نبــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،وی در حاشــیه جلســه امــروز
هیــأت دولــت اظهــار کــرد :براســاس دســتور هفتــه
پیــش رئیــس جمهــوری ،وزیــر اطالعــات هیأتــی را
بــه اســتان خوزســتان فرســتاد و از همــه بخشهــای
ذیربــط بررســی بــه عمل آمد .امــروز وزیــر اطالعات
گــزارش خــود را بــه دولــت ارائــه کــرد .در ایــن
بررســیها حتــی بــا خــود اســماعیل بخشــی هــم
صحبت شــده اســت .به گفتــه وی ،آنچه اســماعیل
بخشــی اظهــار کــرد بــه هیــچ وجه درســت نبــود و در
ایــن زمینــه کار تبلیغاتــی انجــام شــده اســت .رئیس
دفتــر رئیــس جمهــوری تصریــح کــرد :موضــع
دولــت حمایــت از حقــوق شــهروندی و خــود وزارت
اطالعــات هــم تــاش زیــادی میکنــد تــا در مســیر
قانــون مــداری حرکــت کننــد .قــرار شــد ایــن حــق
بــرای وزارت اطالعــات و نظــام در نظــر گرفتــه شــود
که از اســماعیل بخشــی شکایت شــود و قوه قضائیه
نیــز بررســی میکنــد .ایــن موضــوع بــرای رئیــس
جمهــوری خیلــی مهــم بــود کــه دســتور رســیدگی
دادنــد؛ امــا نمیشــود کــه همیــن طــور بعضــی
ادعایــی مطــرح کننــد و نظــام زیــر ســؤال بــرود .لعیــا
جنیــدی معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری هــم بــا
بیــان اینکــه دولــت بایــد دربــاره ادعــای اســماعیل
بخشــی اطالعرســانی کنــد ،گفــت :رســانهها هــم
نبایــد در ایــن زمینــه زود قضــاوت کننــد .وی افــزود:
هیــأت رســیدگی کــه از ســوی رئیــس جمهــوری
تشــکیل شــده اســت کار خــود را انجــام میدهــد و
گــزارشاش را اعــام خواهــد کــرد .فکــر میکنــم
وزیــر اطالعــات هــم نتیجـ ه بازرســی خــود را اعــام
کنــد .هــدف هیــأت رئیســه مجلــس ایــن اســت کــه
حرفهــای اســماعیل بخشــی را بشــنود .از وی در
مجلــس شــورای اســامی هــم دعــوت شــده اســت
تــا صحبتهایــش را مطــرح کنــد.

دیدار مطهری و اسماعیل بخشی
علــی مطهــری بــا اســماعیل بخشــی دیــدار کــرد .فرزانــه زیالیــی
وکیــل مدافــع اســماعیل بخشــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت کــه دیــدار
علــی مطهــری بــا موکلــم بــه درخواســت وکیــل مطهــری صــورت
گرفتــه اســت .بهگفتــه وی ایــن دیــدار دیــروز سهشــنبه  18دی بنــا بــه
درخواســت وکیــل آقــای مطهــری انجــام شــد .زیالیــی دربــاره محتــوای
صحبتهــای انجــام شــده بیــن بخشــی و مطهــری حرفــی نــزد امــا

تأکیــد کــرد :اظهــار نظــر وکیــل علــی مطهــری در خصــوص پرونــده
موکلــم ماننــد اظهــار نظــر ســایر اشــخاص ،مســئوالن و افــراد دیگــر
اســت .بهگــزارش ایرنــا ،مصطفــی تــرک همدانــی وکیل علــی مطهری
روز گذشــته اعــام کــرده بــود کــه در پــی درخواســت اســماعیل بخشــی
دیــدار او بــا مطهــری در مجلــس انجــام شــده و مســتنداتی از ماجــرا
ارائــه شــده اســت.

وزیر پیشین دولت اسرائیل به جرم جاسوسی برای ایران به حبس محکوم میشود

گونــن ِسـگِو یکــی از وزرای ســابق رژیــم صهیونیســتی بــه جــرم جاسوســی
بــه نفــع ایــران بــا مجــازات یــازده ســال حبــس مواجــه اســت .براســاس
اطالعیــه وزارت دادگســتری اســرائیل« وزیر اســبق انرژی و امــور زیربنایی
در کابینــه اســرائیل ،پیــش از برگــزاری محاکمــه ،اتهــام جاسوســی بــه
نفــع جمهــوری اســامی ایــران را پذیرفتــه و جلســه دادگاه بــرای
تعییــن مجــازات او احتمــاالً مــاه آینــده برگــزار خواهــد شــد ».گونــن
ســگو در دهــه  ۱۹۹۰میــادی نماینــده کنســت  -پارلمــان اســرائیل
 -بــود و از ســال  ۱۹۹۵تــا  ۱۹۹۶ســمت وزارت انــرژی و امــور

زیربنایــی را در کابینــه بــه رهبــری حــزب کارگــر برعهــده داشــت .پیشــتر
او عضــو یــک حــزب دســت راســتی بــود امــا بــه منظــور حمایــت از الیحــه
دولــت در مــورد «توافــق موقــت در مــورد کرانــه غربــی و باریکــه غــزه»
موســوم بــه اســلو  ،۲بــه حــزب کارگــر پیوســت .او ژوئــن ســال
گذشــته ،بــه ظــن جاسوســی بــه نفــع ایــران بازداشــت و مــاه
بعــد رســماً متهــم شــد .بــه ادعــای ســرویس اطالعاتــی
اســرائیل ،تشــکیالت اطالعاتــی ایــران بــرای مدتــی ســگو را بــه
کار گرفتــه بــود و از او اطالعــات کســب میکــرد.
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فرانسه حساب کمک به
بوکسور جلیقه زردها را بست
فروغ احمدی
خبرنگار

جهان دولــت فرانســه حســاب مالــی مربــوط
بــه یک کمپیــن اینترنتی جلیقــه زردها
را مســدود کــرد .ایــن صنــدوق کمکهــای مردمــی
بــرای بوکســوری پــول جم ـعآوری میکــرد کــه روز
شــنبه چنــد نیــروی امنیتــی را کتــک زد و راهــی
زنــدان شــد.
روز شــنبه هنگامــی کــه جلیقــه زردهــا در جریــان
نخســتین تظاهــرات خــود در ســال  2019قصــد
داشــتند بــا عبــور از روی یکــی از پلهــای رودخانــه
ِســن خــود را بــه ســاختمان مجلــس شــورای ملــی
برســانند ،کریســتوف دتینگــر قهرمــان ســابق
مش ـتزنی فرانســه در حــال عبــور از منطقــه بــود
کــه متوجــه خشــونت پلیس علیــه معترضان شــد.
او کــه یــک بوکســور حرفـهای اســت پــس از بحــث و
جــدل بــا مأمــوران ،بــه روی پــل پریــد و بــا ضربــات
مشــت ،یــک گــروه  4نفــره از آنهــا را بــه عقــب هــل
داد تــا راه جلیقــه زردهــا بــاز شــود.
ســاعاتی پــس از درگیــری بیــن پلیــس فرانســه و
مش ـتزن رودخانــه ســن توئیتــی از طــرف پلیــس
خطــاب بــه بوکســور جلیقــه زردهــا صــادر شــد:
«آقایــی کــه یکــی از همــکاران مــا را زدیــد ،شــما
شناســایی شــدید .از قــرار معلــوم شــما بهعنــوان
یــک بوکســور ،خیلــی بــه مقــررات احتــرام
نمیگذاریــد .مــا بــه شــما موازیــن قانــون کیفــری را
یــاد خواهیــم داد».
بوکســور جلیقــه زردهــا بامــداد دوشــنبه خــود را
تحویــل پلیــس داد و هنــوز در بازداشــت بــه ســر
میبــرد .پلیــس پــس از دســتگیری از او خواســت
کــه خســارت مأمــوران آســیب دیــده را بپــردازد تــا
رونــد آزادیاش ســریعتر طــی شــود بــه همیــن
خاطــر وبســایت لیچــی که بــه افــراد متقاضــی برای
جمــعآوری کمکهــای مالــی و خیریــه ،امــکان
راهانــدازی کارزارهــای مشــابه را میدهــد ،دســت
بــه کار شــد و صندوقــی را بــرای ارســال کمکهــای
مردمــی بــه ایــن بوکســور ایجــاد کــرد .در کمتــراز
 48ســاعت بیــش از  7هــزار شــهروند فرانســوی
در ایــن جمــعآوری کمــک مشــارکت کردنــد .امــا
ســاعاتی بعــد مارلــن شــیاپا وزیــر برابــری زنــان و
مــردان و یکــی از نزدیکتریــن یــاران و همفکــران
امانوئــل مکــرون ،رئیــس جمهــوری فرانســه ،از
وبســایت لیچــی خواســت فــوراً صنــدوق حمایــت
از «مش ـتزن جلیقــه زردهــا» را مســدود کنــد زیــرا
کمــک بــه یــک متهــم بــه کتــک زدن نیروهــای
پلیــس شــرم آور اســت.
در حالــی کــه اعتراضــات جلیقــه زردهــای فرانســه
چندیــن هفتــه شــروع شــده و هنــوز هــم ادامــه دارد
ولــی دولــت فرانســه هنــوز نتوانســته تظاهراتهــا
را کنتــرل کنــد و بــه خواســتههای معترضــان تــن
دهــد .در همیــن راســتا دیــروز ادواردو فیلیــپ،
نخســتوزیر فرانســه در واکنــش بــه تظاهــرات
جلیقــه زردهــا در شــهرهای مختلــف ایــن کشــور
از وضــع قوانیــن ســختگیرانه در مــورد تجمعــات
خبــر داد و اعــام کــرد کــه دولــت بــا تظاهراتهــای
بــدون مجــوز مقابلــه میکنــد.

