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اخبار
برکناری بنسلمان برای اسرائیل
ویرانگر است

یک رس��انه رژی��م صهیونیس��تی تأکید
کرد بنس��لمان فردی است که اسرائیل
۵۰سال انتظارش را میکشید و برکناری
وی برای اس��رائیل ویرانگ��ر خواهد بود.
به گزارش تس��نیم ،روزنامه هاآرتص در
مقالهای بهقلم تس��فیا گرینفلد خواس��تار
مس��امحه با محمد بن س��لمان ولیعهد
س��عودی در پ��ی کش��ته ش��دن جمال
خاش��قجی روزنامهنگار منتقد سعودی و
خبرها مبنی بر دست داشتن وی در این
مسئله شد.گرینفلد با بیان اینکه مسامحه
با بنسلمان در این زمینه ضروری است،
گفت محمد بن سلمان رهبری است که
اسرائیل  50س��ال منتظر چنین رهبری
بود و برکناری وی برای اسرائیل ویرانگر
خواهد بود.وی ادامه داد :اسرائیلیها پنج
دهه بود که دعا میکردند و امیدوار بودند
که یک رهبر عربی اساسی بیاید تا توافق
مهمی را با اس��رائیل امض��ا کند.گرینفلد
تأکی��د کرد ای��ن فردی که اس��رائیلیها
منتظرش بودند ،محمد بن سلمان است.
عزم عبدالمهدی برای اخراج
نظامیان آمریکایی

یک عضو ائت�لاف النصر از مصممبودن
عادل عبدالمه��دی ب��رای بیرونراندن
نظامی��ان بیگانه بهوی��ژه آمریکاییها از
ع��راق پس از تش��کیل دولت جدید خبر
داد .به گزارش تسنیم ،علی السنید عضو
ائتالف النص��ر (بهرهبری حیدر العبادی)
تأکید کرد عادل عبدالمهدی نخست وزیر
مکلف مصمم است نظامیان بیگانه و در
رأس آنه��ا نظامیان آمریکایی را از عراق
اخراج کند.وی افزود عادل عبدالمهدی به
توافقات امنیتی با تمام کشورها بر اساس
نیازه��ا و ش��رایط امنیتی کش��ور عراق
پایبند خواهد بود.وی تأکید کرد از جمله
اولویته��ای ع��ادل عبدالمهدی ،حفظ
حاکمیت و تمامیت ارضی کش��ور و عدم
اجازه دادن به حضور بیگانگان و نیز وضع
جدول زمانبندی برای اخراج این نیروها
اس��ت بهویژه با توجه به اینکه نیروهای
امنیتی عراق قادر هس��تند پرونده امنیتی
و حف��ظ مرزهای کش��ور را بدون حضور
آمریکاییها یا دیگ��ران بهعهده بگیرند.
بر اس��اس گزارش المعلوم��ه ،منابع آگاه
اع�لام کردند پارلمان عراق چهارش��نبه
(دوم آبان) تشکیل جلس��ه خواهد داد تا
به وزیران پیش��نهادی عادل عبدالمهدی
رأی اعتماد دهد ،کابینهای که متش��کل
از  22وزیر است.
سخنان «جهانگیری» در راستای
تقسیم کار تشکیالتی است

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت:
کارگ��زاران و اصالحطلب��ان میخواهند
از ح��اال ،قبال�� ه دولت را به ن��ام اعتدال و
توس��عه بزنند و آنها خود را کنار بکشند
و مش��غول بازس��ازی جریان��ات حزبی و
میتینگه��ای خود ،برای انتخابات س��ال
 ۹۸و ریاس��تجمهوری  ۱۴۰۰ش��وند.
حجتاالس�لام قاس��م روانبخش ،عضو
ّ
ش��ورای مرکزی جبهه پای��داری انقالب
اس�لامی در گفتوگو با فارس با اشاره به
اظهارات اس��حاق جهانگیری معاون ا ّول
رئیسجمهور ،مبنی بر محدودیت اختیارات
خود در دولت ،گفت :به نظر میرس��د که
دولت روحانی به پایان ّ
خط خودش رسیده
اس��ت و ناکارآم��دی این دول��ت ،بر همه
مردم -از خواص گرفته تا عوام -آش��کار
ش��ده است.وی ادامه داد :در جریان جنگ
اقتصادی که غربیها راه انداختهاند ،دولت
کام ً
ال بیخیال نش��ان داده است؛ یعنی در
این چندماه گذشته ،بخش اقتصادی دولت
در جن��گ اقتصادی تعطیل بوده اس��ت.
روانبخش با بیان اینک��ه حزب کارگزاران
میخواهد جهانگیری را مخالف دولت جلوه
دهد و دولت را به نام اعتدال و توسعه تمام
کند ،اظهار داش��ت :جهانگیری احس��اس
میکند اگر قدرت نوبخت بیش��تر بش��ود
قدرت مانور او کمتر میشود؛ لذا کارگزاران
و اصالحطلبان میخواهن��د از حاال ،قبال ه
دول��ت را به نام اعتدال و توس��عه بزنند و
آنها خود را کنار بکشند و مشغول بازسازی
جریانات حزبی و میتینگهای خود ،برای
انتخابات س��ال  ۹۸و ریاس��تجمهوری
 ۱۴۰۰شوند.وی ،این برنامه اصالحطلبان
را نه برنام��های فردگرایان��ه؛ بلکه کام ً
ال
تش��کیالتی و حزبی دانست و خاطرنشان
کرد :اقدام جریان دانشجویی حامی خاتمی
در دانشگاه که شعارهایی علیه روحانی سر
دادند نیز در همین راس��تا تحلیل میشود؛
اصالحطلبان میخواهند عقبه دانشجویی
خ��ود را نیز پ��ای ای��ن کار بیاورند و یک
حرکت انتخاباتی ب��رای مجلس و دولت
آینده داشته باشند .بنابراین اینطور نیست
که آقای جهانگیری با سخنانش ،خواسته
باشد به خاطر مشکالت حل نشده مردم،
گالیهای کرده باشد.

اخبار

گروه سیاس�ی :مجلس ش��ورای اسالمی سهشنبه،
اول آب��ان پی��ش از جلس��ه علنی ،در کمت��ر از 2
س��اعت جلس��ه غیرعلنی تش��کیل داد که در این
جلس��ه ،محمدجواد ظری��ف ،وزیر ام��ور خارجه و
عباس عراقچی ،معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه،
نیز حضور داش��تند.محور جلس��ه به بررسی لوایح
چهارگان��ه الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی
( )FATFو نیز الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه
با تأمین مالی تروریسم ( )CFTاختصاص داشت.
ظریف بهعنوان تیم دیپلماس��ی دولت توضیحاتی
درب��اره مزای��ا و معایب الحاق ای��ران به FATF
ارائه کرد .قرار بود نشست غیرعلنی مجلس درباره
بررس��ی  FATFپیش از جلسه غیرعلنی مجلس
در روز یکش��نبه گذشته برگزار ش��ود که به دیروز
موکول شد.در زیر جزئیاتی از جلسه غیرعلنی صبح
دی��روز مجلس ب��ا محوری��ت  FATFو CFT
را میخوانید:ب��ه گزارش تس��نیم ،به��روز نعمتی،
سخنگوی هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی،
صبح دیروز (سهش��نبه اول آبان) در حاش��یه جلسه
غیرعلنی دیروز مجلس ش��ورای اسالمی با حضور
در جمع خبرنگاران با اش��اره به این جلس��ه گفت:
در این جلس��ه محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه
و عب��اس عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه ،حضور
داش��تند.وی ادامه داد :در این جلس��ه آقای ظریف
اعالم کرد که آمریکاییها با فش��ار اقتصادی سعی
دارند مش��کالتی را برای جمهوری اسالمی ایجاد
کنند تا از این طریق به خواس��تههای خود برسند.
نماینده تهران در مجلس تصری��ح کرد :وزیر امور
خارجه در این جلس��ه اشاره داشت که آمریکاییها با
استفاده از فشار روانی و بزرگ کردن مسائل کوچک
سعی دارند همراه با فشار اقتصادی برای جمهوری
اسالمی ایران جو منفی ایجاد کنند.سخنگوی هیئت
رئیسه مجلس درباره اظهارات محمدجواد ظریف در
جلسه غیرعلنی پارلمان درباره مذاکرات با اروپاییها
برای ادامه برجام اظهار داشت :آقای ظریف در این
جلسه اعالم کرد که اروپاییها مصمم هستند از 13
آبان اقداماتی را انجام دهند و س��ازوکاری را در این
زمینه پیشبینی کردند .البته روسیه ،چین و هند نیز
متعهد شدند که اقدامات خود را انجام دهند.نعمتی
با بیان اینکه وزیر امور خارجه اعالم کرد اروپاییها
در برابر آمریکا ایس��تادگی خوبی داشتند ،افزود :در
این جلسه ظریف اعالم کرد ،اروپاییها در CFTو
 FATFبا ما همراه بودند.سخنگوی هیئت رئیسه
مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد :آقای ظریف در
این جلسه اعالم کرد که در  4ماه آینده که از سوی
 FATFمهلتی به ایران داده شده ،باید سازوکاری
تعیین ش��ود و بهتصویب نظام برسد.نماینده مردم
ته��ران در مجل��س تصریح کرد :آق��ای ظریف در
این جلس��ه اعالم کرد که نکند با خودتحریمی به
تفاهمنامههایی که دوجانبه و چندجانبه ایجاد شده
خدشه وارد شود.

روای�ت علیرضابیگ�ی از جزئی�ات نشس�ت
غیرعلنی مجلس

احمد علیرضابیگی نماین��ده مردم تبریز در مجلس
ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با فارس ،با اش��اره
به نشس��ت غیرعلن��ی مجلس گفت :در جلس��ه ،
محمدج��واد ظریف و تیم وزارت امورخارجه درصدد
توجی��ه کمکاریه��ای خ��ود در رابطه ب��ا برجام و
 FATFبرآمدند .وی افزود :با توجه به فرصتی که
ما بعد از برجام داش��تیم میتوانستیم با انعقاد پولی
دوجانبه امکان مراودات بینالمللی را با کش��ورهای
دیگ��ر را فراهم کنیم و دیروز چ��ون این کار انجام
نش��ده ،با اینکه وقت تنگ است ،باید هر چه زودتر
تکلیف  FATFمعلوم شود .نماینده مردم تبریز در
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :ظریف در این
نشست عنوان کرد که با توجه به محدودیت زمانی
چهار ماههای که ما داریم ،ناچار هستیم  FATFرا
بپذیریم و ما باید هزینه پذیرفتن  FATFرا به حداقل
برسانیم و دیروز هزینه  FATFبرای کشور خیلی
زیاد شده است .علیرضابیگی خاطرنشان کرد :منظور
وزیر امورخارجه از باال بودن هزینه  AFTFهمین
انتقاداتی اس��ت که در داخل به  FATFمیشود و
آقای ظریف عنوان کرد که همین مخالفتهایی که
با  FATFدر کش��ور صورت میگیرد ،وجهه نظام
را در خارج اینگون��ه به نمایش می گذارد ،در درون
نظام جمهوری اسالمی کسانی هستند که مایل به
طرفداری و پشتیبانی از تروریسم هستند و منظور و
خواس��ته وی این بود که انتقادی نباشد تا FATF
مراح��ل تصویب را طی کند و کار به پیش رود .وی
در پایان با بیان اینکه ظریف عنوان کرد که ش��رط
برقرار کردن س��وئیفت از س��وی اتحادیه اروپا به ما
پذیرش  FATFاس��ت ،گفت :وزیر امور خارجه و
تیم همراهش در نشس��ت غیرعلنی دیروز همچون
پیش از این حاضر نشدند این تضمین را بدهند که با
پذیرش  FATFمراودات بانکی ما تسهیل خواهد
ش��د و نمایندگان هم در واکنش به این اقدام اعالم

بخشی از جسد خاشقجی در چاه
کنسولگری عربستان پیدا شد

که نپیوس��تن ب��ه  FATFخودتحریمی اس��ت و
مشکالتی را برای ما ایجاد میکند.وی با بیان اینکه
نه آقای ظریف و نه آقای عراقچی در این جلس��ه
تضمینی برای حل مش��کالت کش��ور با پذیرفتن
ش��روط  FATFندادند ،همان صحبتهایی را که
در جلسه قبلی نیز مطرح کرده بودند دوباره مطرح
کردن��د و تضمین��ی ندادند.عضو ش��ورای مرکزی
فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس اضافه کرد:
در این جلسه آقایان ذوالنور ،قوامی و فالحتپیشه،
رئیس کمیس��یون امنیت ملی نیز سخنرانی کردند،
البته آقای فالحتپیش��ه در موافقت با پیوستن به
 FATFصحبت ک��رد ،اما آقایان قوامی و ذوالنور
نظر مخالفی نس��بت ب��ه این کارگ��روه ویژه اقدام
مالی داش��تند .در این جلس��ه پیرامون موضوعات
مطرحشده ،رأیگیری صورت نگرفت.نماینده مردم
خمینیشهر در مجلس در پایان خاطرنشان کرد که
آقای فالحتپیش��ه در صحبتهایش اش��ارهای به
موضوع ربایش تعدادی از مرزبانان در مرز میرجاوه
که چندی پیش اتفاق افتاد ،داشت و گفت :اقدامات
امیدبخشی انجام ش��ده که امیدواریم موضوع حل
شود.سیدحس��ین نقوی حس��ینی ،نماین��ده مردم
ورامین در مجلس شورای اسالمی نیز اظهار داشت:
این جلس��ه با حضور محمدج��واد ظریف وزیر امور
خارجه و عباس عراقچی معاون وی برگزار شد.وی
اف��زود :در این جلس��ه میهمانان نکات��ی را درباره
« ،»FATFمذاکرات��ی که ب��ا اروپاییها صورت
گرفته و همچنین کانالی که آنها قرار اس��ت برای
مبادالت مالی طراحی کنند ،مطرح کردند .همچنین
گزارشی از وضعیت ایران در نشست اخیر FATF
به وکالی ملت ارائه ش��د.نماینده مردم ورامین در
مجلس با بیان اینکه در این جلسه  4تن از اعضای
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز
نقطه نظرات خود را مطرح کردند ،ادامه داد :برخی
نمایندگان در اظهارات خود نسبت به پیوستن به این
کارگروه مالی نقد داشتند و برخی دیگر نیز پیوستن
به این کارگروه را تأیید میکردند.نقوی به بخش��ی
از اظهارات آقای ظریف در این جلس��ه اشاره کرد و
گفت :اروپاییها از لحاظ سیاسی همچنان بر موضع
قبلی خود مبنی بر حمایت از برجام پایبند هس��تند،
میخواهند این کانال مالی ایجاد شود و پیگیر این
موضوع هستند.حجتاالس�لام علیرضا س��لیمی،
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی،
نیز درباره دلیل تشکیل جلسه غیرعلنی و دعوت از
وزیر امور خارجه و معاون وی ،گفت :درباره  CFTو
بیانیهای که اخیراً از سوی این کارگروه مالی منتشر
شده ،نمایندگان سؤاالت و ابهاماتی داشتند که این
جلس��ه در همین راستا برگزار شده است.وی افزود:
در این بیانیه آمده اروپاییها فش��ار آوردند که ایران
باید شروط را حذف کند ،سؤاالت نمایندگان عمدت ًا
پیرامون این مسئله بود که میهمانان توضیحاتی را
در این باره ارائه دادند.

کردند که در موقع برجام که قس��م جالله خوردید،
چیزی برای ما محقق نشد .حال در مورد FATF
که تضمینی هم نمیدهید ،نتیجهاش از همین االن
معلوم است.
هیچ تضمینی در کار نیست

سیدجواد ابطحی ،عضو شورای مرکزی فراکسیون
نماین��دگان والیی مجلس ش��ورای اس�لامی ،در
گفتوگو با تس��نیم با اش��اره به جزئیات نشس��ت
غیرعلنی دیروز (سهشنبه ،اول آبان) پارلمان ،گفت:
در این جلس��ه ،آقای عراقچی همان موضوعاتی را
که حین مذاکرات برجام ،مطرح میکرد ،تکرار کرد.
وی با اشاره به برخی از اظهارات عراقچی افزود که
وی اعالم کرد «بعضی از کش��ورهای دوست هم
میگویند که «اگر میخواهیم با شما (ایران) مبادالت
بانکی داشته باشیم ،باید  FATFرا بپذیرید» و ما
باید تابلوی پذی��رش را باال نگه داریم ،اما در آینده
معلوم نیس��ت که چه اتفاقاتی بیفتد ،ممکن اس��ت
که در آینده ب��ا آن همکاری نکنیم».نماینده مردم
خمینیش��هر در مجلس اضافه کرد :معاون سیاسی
وزیر امور خارجه ،اعالم کرد شورای امنیت سازمان
ملل در موضع ضعف قرار گرفت .آقای ظریف هم
در ادامه صحبتهای عراقچی ،مس��ائلی را مطرح
کرد و اش��ارهای به موضوع ( SPVس��ازوکار ویژه
مبادالت پول��ی بین ایران و اروپا) داش��ت و گفت
اگرچ��ه اروپاییها مذاکرات و تضمینها را طوالنی
کردند ،اما به هر ح��ال فع ً
ال در مخالفت با آمریکا،
اقداماتی را انجام دادند SPV .نیز که تشکیل شود،
مش��کالت حل میش��ود .در رابطه با سوئیفت هم
مش��غول مذاکره با آمریکا هستند و ظرف دو هفته
آینده به نتایجی در این باره خواهند رس��ید.ابطحی
در ادامه به بخشی از صحبتهای وزیر امور خارجه
در جلس��ه غیرعلنی پارلمان اشاره کرد و گفت که
آقای ظریف در این جلس��ه گفت :اینکه بعضی از
دوستان معتقدند که رعایت استانداردهای FATF
خودتحریمی اس��ت را نمیپذیریم ،زیرا ما معتقدیم

عامالن قتل باید در ترکیه محاکمه شوند

رئیسجمهور ترکیه طی سخنرانی درباره پروند قتل
روزنامهنگار سعودی در کنسولگری استانبول ،گفت
قتل خاشقچی برنامهریزیشده بود و  ۱۸متهم این
حادثه باید در استانبول محاکمه شوند .به گزارش
فارس« ،رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه
سخنرانی خود در صحن پارلمان را آغاز کرد .وی
قرار اس��ت «حقیقت برهنه» درپس ماجرای قتل
«جمال خاش��قچی» روزنامهنگار منقد س��عودی
در کنس��ولگری استانبول را افش��ا کند.اردوغان با
آرزوی مغفرت برای خاشقچی و عرض تسلیت به
خانواده وی ،گفت« :خاشقچی در  28سپتامبر وارد
کنسولگری سعودی در استانبول شد .این حضور،
ب��ه تیمی که قتل وی را مرتکب ش��دند ،گزارش
شد ...بعد از آن یک عضو کنسولگری استانبول را
به مقصد ریاض ترک کرد».وی با بیان اینکه یک
روز قبل از عملیات ،گروه سهنفرهای با پروازهای
رزرو شده وارد استانبول شدند ،گفت« :یک گروه
دیگر از س��وی کنس��ولگری در جنگل بلگراد در
استانبول و شهر یالووا مش��غول عملیات بودند».
گروه دوم شامل سه نفر و گروه سوم شامل نه نفر
وارد کنسولگری استانبول شده و دیدار کردند .آنها
ابتدا هارددیسک سیستم دوربینهای مداربسته را
خارج کردند و سپس خاشقچی را به این ساختمان
دعوت کردند.رئیسجمهور ترکیه با اشاره به ورود
خاشقچی به کنس��ولگری در  2اکتبر ،توضیح داد
که بعد از گزارش نامزد خاش��قچی مبنی بر عدم
خروج وی از کنسولگری ،یگان های ویژه پلیس
به محل اعزام ش��ده و پرسوجو را شروع کردند:
«پس از آنکه نامزد خاش��قچی اعالم کرد او پس
از ورود به کنس��ولگری ،بازداشت شده ،ما دوربین
های امنیت��ی را چک کردیم و متوجه ش��دیم او

هرگز از کنس��ولگری خارج نشده است .این اتفاق
در کنس��ولگری که محلی دارای مصونیت است
رخ داد و ما نمی توانستیم فورا وارد این ساختمان
شویم».اردوغان با بیان اینکه دفتر دادستانی کل
استانبول سپس تحقیقاتی را آغاز کرد ،گفت« :تیم
 15نفرهای ش��امل نیروهای امنیتی ،اطالعاتی و
پزش��کی قانونی وارد کشور ما ش��دند و شروع به
عملیات کردند .آنها از چه کس��ی دستور گرفتند؟
یکی از آنها میخواس��ت چهره خاشقچی را تقلید
کند».وی با بیان اینکه قبل از ورود خاش��قچی به
کنسولگری ،به کارمندان ترکیهای این ساختمان
دستور داده ش��ده بود که آن مکان را ترک کنند،
افزود« :به دلیل اینکه این حادثه در استانبول و در
خاک کشور ما افتاده ،مسئولیت افشای آن بر عهده
ما اس��ت و ما میتوانیم هر س��والی که بخواهیم
بپرسیم ...بله این قتل در ساختمان کنسولگری رخ
داده که بخش��ی از خاک عربستان سعودی است.
اما باید توجه داشت این مجموعه داخل مرزهای
ترکیه واقع ش��ده اس��ت .عالوه بر این ،بر اساس
کنوانسیون وین ،ما می توانیم در مورد این حادثه
تحقی��ق کنیم و حتما این وظیفه را انجام خواهیم
داد».رئیسجمهور ترکیه ضمن اش��اره به تماس
تلفنی خود با ملک س��لمان ،شاه سعودی ،تصریح
کرد« :به توافقی رس��یدیم که کارگروه مشترکی
ایجاد کنی��م .بعد از دس��تور ملک س��لمان ،تیم
تحقیقاتی پلیس و دادستانی وارد کنسولگری شدند.
ابتدا سرکنسول اجازه این مسئله را نداد».اردوغان
گفت که با ملک س��لمان درب��اره عدم همکاری
سرکنس��ول صحبت کرده و ف��ردای آن روز ،وی
از کار برکنار ش��ده و به ریاض برگشت« :ما قطعا
م��دارک و اطالعاتی داریم و با توجه به آن ها می

همینجا یک فراخوان به ملک س��لمان میدهیم.
این حادثه در استانبول رخ داده ،جلسه محاکمه تیم
 15نفر بهعالوه آن  3نفر در کنس��ولگری باید در
استانبول انجام شود».بعد از نزدیک به سه هفته از
ورو ِد بی بازگشت این روزنامهنگار سعودی به داخل
کنسولگری ریاض در استانبول ،مقامات این کشور
با انتش��ار بیانیهای اعتراف کردند که خاشقچی در
پی درگیری داخل این ساختمان کشته شده است.
این در حالی است که در تمام این مدت سعودیها
ن��ه تنها منکر مرگ وی میش��دند بلک��ه اصرار
میکردند خاش��قچی از کنس��ولگری خارج شده
اس��ت.در بیانیه دیوان سلطنتی سعودی ادعا شده
که خاشقچی بعد از ورود به کنسولگری عربستان
در استانبول ،با عدهای که قصد «ترغیب کردن»
وی برای «بازگش��ت» به ریاض را داشتند ،درگیر
شده و نهایتا در پی یک «اشتباه» مرده است.تیم
تحقیقاتی ترکیه شامل بازرسان و نیروهای امنیتی
این کشور دو بار جهت انجام تفتیش حول پرونده
مفقود شدن خاشقچی ،وارد ساختمان کنسولگری
س��عودی در استانبول شدهاند .پلیس ترکیه با ظن
اینکه سه خودرو متعلق به کنسولگری سعودی در
اس��تانبول مفقود شده ،دو منطقه (جنگل بلگراد و
مزرعهای در شهر یالووا) در نزدیکی شهر استانبول
را بازرس��ی کرد.بعد از گزارش «نیویورک تایمز»
مبنی بر به قتل رس��یدن س��پس تکه تکه شدن
جسد خاش��قچی برای انتقال راحتتر به بیرون از
ساختمان کنسولگری ،روزنامه «صاباح» ترکیه نیز
بامداد چهارشنبه با انتشار نام و تصویر  ۱۵سعودی
مش��کوک به دست داش��تن در پرونده خاشقچی،
جزئیاتی جدید و تکاندهنده از این ماجرا منتش��ر
کرد.

در نشست علنی مجلس مطرح شد

ضرورت برخورد با روزنامه اصالحطلب ابتکار بخاطر هتک حرمت اباعبداهلل الحسین(ع)

نماین��ده مردم خمینیش��هر ب��ه وزیر
فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی ضرورت
برخ��ورد س��ریع ب��ا مدیرمس��ؤول،
صاحبامتی��از و نویس��نده گس��تاخ
روزنامه ابتکار در هتک حرمت س��االر
ش��هیدان حضرت اباعبداهلل الحسین را
متذکر ش��د .به گزارش فارس ،تذکرات
کتبی نمایندگان به مس��ئوالن اجرایی
کشور در نشس��ت علنی امروز مجلس
(سهش��نبه  1آبان  )97از س��وی هیأت
رئیس��ه قرائت ش��د که این تذکرات به
شرح زیر است:حسینعلی حاجیدلیگانی
نماینده مردم شاهینش��هر به اتفاق 5
نف��ر دیگر از نماین��دگان در تذکری به
رئیسجمهور عن��وان کردند که فوری
تدبی��ر کنید تا مش��کالت تامین هزینه

درمان جانب��ازان و دیگر ایثارگران رفع
و کم��اکان به صورت متمرکز توس��ط
بنیاد ش��هید و به سرعت پرداخت شود.
حس��ینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم
شاهینش��هر به رئیسجمهور ضرورت
افزایش باجههای تحویل ارز به زائران
اربعی��ن حس��ینی در مرزه��ای مهران
و ش��لمچه را متذکر ش��د و در تذکری
دیگری به رئیسجمهور عنوان کرد که
جل��وی پرداخت پاداشه��ای ناعادالنه
به مدی��ران بانکه��ا را بگیرید چرا در
حالی که س��ودها و جرائ��م بانکی کمر
م��ردم را شکس��ته مدی��ران بانکه��ا
پاداشه��ای 10ه��ا میلیون��ی دریافت
کنند.ن��ادر قاضیپور و علرضا محجوب
نمایندگان ارومیه و تهران در تذکری به

رئیسجمهور ،بهداشت و علوم خواستار
تعین تکلیف دانشجویان دانشگاه آزاد که
ثبت نام کرده و ش��هریه و پول خوابگاه
پرداخ��ت کرده و س��ه هفته به کالس
رفتهاند ،شدند.پروانه مافی نماینده مردم
تهران به وزیر علوم لزوم رس��یدگی به
وضعیت پذیرفته ش��دگان رش��تههای
علوم پزشکی دانشگاه آزاد و احقاق حق
آنها را متذکر ش��د.محمدمهدی زاهدی
نماینده مردم کرمان در تذکری به وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد :با
کمال تاسف و وقاحت روزنامه ابتکار در
روز  30مه��ر  97از عبارت (درگذش��ت
امام حسین (ع) ) استفاده کرده است که
ج��ا دارد که برخورد قاطع با آن صورت
پذیرد.س��یدمحمدجواد ابطحی نماینده

مردم خمینیش��هر نیز به وزیر فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی ض��رورت برخ��ورد
سریع با مدیرمس��ئول ،صاحبامتیاز و
نویسنده گستاخ روزنامه ابتکار در هتک
حرمت ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل
الحس��ین را متذک��ر شد.حس��ینعلی
حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر
در تذکری به رئیسجمهور عنوان کرد
ک��ه افزایش قیمت قی��ر از تنی  800تا
 900هزار تومان در س��ال  96به باالی
 3میلیون تومان در سال  97با توجه به
تولید آن در داخل چه توجیهی دارد و با
این وضعیت ش��هرداریها و دهیاریها
چگونه ب��ه فعالیته��ای عمرانی ادامه
دهند؟ همچنین این نماینده در تذکری
دیگ��ری به وزیر نفت عن��وان کرد که

اربعین تبدیل به رزمایش بزرگ
اسالم ناب در جهان شده است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت:
حقیقت�� ًا اربعین در س��ال ه��ای اخیر
تبدیل به یک رزمایش بزرگ اس�لام
ن��اب در س��طح جهان ش��ده اس��ت.
به گزارش مهر ،بیس��ت و هش��تمین
جلس��ه کمیته دائمی پدافند غیرعامل
کش��ور به ریاس��ت س��ردار سرلشکر
محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای
مسلح و دیگر اعضاء در محل ستادکل
نیروهای مس��لح برگزار شد.سرلشکر
باقری در این نشس��ت گف��ت :حقیقت ًا
اربعین در س��ال های اخی��ر تبدیل به
ی��ک رزمایش بزرگ اس�لام ناب در
س��طح جهان ش��ده است.حشمت اهلل
فالحتپیش��ه رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس ،رحیم
ممبینی مش��اور رئیس سازمان برنامه
و بودجه کش��ور در امور دفاعی ،سردار
قاس��م تق��یزاده جانش��ین وزیر دفاع
و پش��تیبانی نیروهای مس��لح ،سردار
عل��ی عبداله��ی مع��اون هماهن��گ
کنن��ده س��تادکل نیروهای مس��لح و
س��ردار پاسدار غالمرضا جاللی رئیس
سازمان پدافند غیرعامل کشور از دیگر
حاضران در این نشس��ت بودند.در این
جلس��ه ،ضمن ارائه گزارش برگزاری
رزمایش بزرگ سایبری «کرامت» در
برخی از زیرساخت های اصلی کشور،
س��ند راهبردی پدافند غیرعامل حوزه
فضایی کشور مورد بررسی قرار گرفت
و بخشی از آن به تصویب رسید.
تماس شبانه از دفتر شهردار با
نمایندگان جهت تصویب استفساریه

رئیسجمهورترکیه:قتلخاشقچیبرنامهریزیشدهبود
توانیم هنوز سواالتی بپرسیم .هنوز سواالت زیادی
باقی مانده است».وی با اشاره به بیانیه سعودیها
درباره تلفش��دن خاش��قچی در درگی��ری داخل
کنسولگری ،توضیح داد« :با جدیت این فرایند را
پیگیری کردیم .اما برخی از رسانه ها کمپین های
رس��انه ای راه انداختند تا ما را مقصر جلوه دهند.
می دانیم چه کس��انی پشت این کمپین هستند و
می خواهند اعتبار کش��ور ما را خدشه دار کنند».
رئیسجمهور ترکیه با بیان اینکه دولت س��عودی
با اذعان به قتل ،گام مهمی برداش��ته ،خاطرنشان
کرد« :خاش��قچی قربانی یک جنایت شنیع شده
است ...چنین جنایتی وجدان بشریت را جریحهدار
کرد...در برابر این قتل س��اکت نخواهیم بود و می
خواهیم حقیقت را بیابیم .ما نمی خواستیم کسی
را بی دلیل متهم کنیم ،به همین دلیل هم منتظر
ماندیم تا نتایج تحقیقات مشخص شود».اردوغان
همچنین اضافه کرد که این جنایت یک عملیات از
پیش طراحی شده بود و خواستار سپردن عامالن
قتل خاشقچی به دست عدالت هستن« :چرا این
تیم  15نفره در روز جنایت ،در استانبول جمع شده
بودند؟ چرا دوباره به کنسولگری رفتند؟ چه کسی
به آنها دستور داد؟ چرا جسد کسی که قتلش رسما
عالم ش��ده ،هیچ جا پیدا نمیشود؟ چرا این مقدار
اظهارات متناقض بیان میش��ود؟»وی با پرسش
این س��وال که «هماهنگکننده محلی» کیست،
پاس��خ داد« :من میگویم او یک مقام س��عودی
اس��ت ،اگر غیر از این اس��ت جواب بدهید که او
کیست؟ بدون پاس��خ به این سواالت نمیتوانیم
پرون��ده را مختوم��ه کنیم».رئیسجمهور ترکیه
با تاکید ب��ر صداقت ملک س��لمان درباره اطالع
نداش��تن از عملی��ات قتل خاش��قچی ،گفت« :از

دبیرکل حزب وط��ن ترکیه اعالم کرد
که تکه ای از جسد «جمال خاشقجی»
روزنامه نگار منتق ِد سعودی در چاه آب
کنس��ولگری ریاض در اس��تانبول پیدا
ش��ده اس��ت.به گزارش مه��ر« ،دوغو
پرینچک» دبی��رکل حزب وطن ترکیه
اعالم کرد که بخش��ی از جسد «جمال
خاش��قچی» در چاه کنسولگری ریاض
در استانبول پیدا شده است.رهبر حزب
وطن ترکیه در مصاحبه ای که دیش��ب
از تلویزی��ون این حزب پخش ش��د با
اشاره به سخنرانی امروز اردوغان اعالم
کرد که نیروهای امنیتی ترکیه در حین
بازرسی کنسولگری ترکیه بخش هایی
از جس��د خاشقجی را در چاهی واقع در
حیاط کنس��ولگری یافته اند و احتماال
اردوغ��ان در افش��اگری هایش به این
نکته اشاره خواهد کرد.

چرا آق��ای عل��ی کاردر علیرغم اینکه
بازنشسته شده و یک میلیارد تومان حق
سنوات دریافت کرده است مجددا به کار
گرفته شده و تاس��فبار اینکه شهریور
م��اه  37میلیون توم��ان حقوق دریافت
کرده اس��ت.جالل محمودزاده نماینده
م��ردم مهاباد به اتف��اق  19نفر دیگر از
نمایندگان به رئیسجمهور درباره عدم
عمل به قولهای انتخاباتی در رابطه با
جامعه اهل سنت کشور تذکر دادند.علی
کرد نماین��ده مردم خاش و میرجاوه در
تذکری به وزیر امور خارجه عنوان کرد
که چرا برای آزادی مرزبانان شهرستان
میرجاوه عکسالعمل قاطعانهای نشان
نداده و به وظیفه ذاتی و قانونی خود در
این باره عمل نکردید.

عضو فراکس��یون نماین��دگان والیی
مجل��س ،از جمع ش��دن ع��دهای از
نماین��دگان در دفت��ر ش��هردار تهران
و تماس ب��ا نماین��دگان دیگر ،جهت
تصویب «استفس��اریه قان��ون منع به
کارگیری بازنشس��تگان» خبر داد .به
گزارش مهر ،سیداحس��ان قاضیزاده
هاش��می در جمع خبرنگاران با اشاره
به ت�لاش برخی از نماین��دگان برای
تهیه استفساریه ای در جهت مستثنی
کردن ش��هردار تهران از قانون منع به
کارگیری بازنشس��تگان ،اظهار داشت:
متاس��فانه برخی از نمایندگان پس از
آنکه طرح دوفوریتی مس��تثنی کردن
برخی بازنشستگان منتفی شد ،به دنبال
استفس��اریه ای برای مس��تثنی کردن
ش��هردار تهران از این قانون هستند.
وی ادام��ه داد :اگ��ر این استفس��اریه
بخواه��د ب��ه ص��ورت دوفوریت��ی در
مجلس مطرح ش��ود ،باید دوسوم رای
داش��ته باش��د که اصوال چنین چیزی
در مجل��س اتفاق نخواه��د افتاد.وی،
با اش��اره به اینکه  ۱۹۶نماینده موافق
قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان
هس��تند ،تصریح ک��رد :قطع��ا چنین
استفساریه ای در مجلس رای نخواهد
آورد ام��ا ام��روز برخ��ی از نمایندگان
برای این موض��وع در تالش بودند تا
امضاهای الزم را جمع کنند اما موفق
نشدند.قاضی زاده هاشمی تاکید کرد:
در صورت��ی که دو فوری��ت این طرح
استفس��اریه رای نیاورد ،استفس��اریه
قابل اج��را نخواهد بود و  ۲۶آبان باید
قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان
برای همه مش��موالن اجرایی ش��ود.
وی خطاب به نمایندگانی که به دنبال
مستثنی کردن شهردار تهران از قانون
مذکور هس��تند ،اظهار داش��ت :از این
نمایندگان تقاضا میکنم دست از این
اقدام بردارند ،چرا که این کارها اثری
ندارد و وهن مجلس است که عده ای
بخواهند ب��رای یک نفر یا چند نفر ،با
یک استفس��اریه قان��ون را دور بزنند.
قاض��ی زاده هاش��می با بی��ان اینکه
ش��ب گذش��ته برخی از نمایندگان از
دفتر شهردار تهران با سایر نمایندگان
تم��اس گرفتند تا این طرح دو فوریتی
رای بیاورد ،گفت :اتفاق بدی است که
ش��هردار تهران برخی از نمایندگان را
در اتاق کاریاش جمع کرده و از آنجا
ب��ا نمایندگان برای رای دادن به طرح
مذکور تماس گرفته شده است.

