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دانش ،ریشه هر خوبی است.
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تازههای مطبوعات
••آرمان  -شیرزاد از فعاالن اصالح طلب در مصاحبه با این
روزنامه گفت :مجموعه اصالحطلبان کجا ادعا کردهاند که
دولتروحانییکدولتاصالحطلباست؟کجاوچهموقع
ادعا کردیم که چون حسن روحانی اصالحطلب است به
وی رأی دادیم؟ گویی یادمان رفته است که در چه شرایطی
به روحانی رأی دادیم و او را انتخاب کردیم...مگر دست
اصالحطلبان برای دورههای بعد باز است؟
••اعتماد  -تازهترین دادههــا حاکی از کاهش مبادالت
چکی در کشور است .آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد
در مرداد  ،١٣٩٧حدود  9.1میلیون فقره چک به ارزشی
حدود  ٨٣٣هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده که
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب  4.6درصد و
 3.9درصد کاهش را نشان میدهد.
••کیهان  -لوبالگ به قلم شیرین هانتر نوشت :ایران به
توصیههای جان کری گوش ندهد ،رئیسجمهور بعدی
آمریکا ،بهتر از ترامپ نخواهد بود.
••آرمان   -ارقام نقدینگی و تولید ناخالص ملی براساس
آمار منتشر شده از بانک مرکزی ،از عبور میزان نقدینگی
از تولید ناخالص داخلی حکایت دارد .طبق آخرین آمار
منتشر شده ،میزان نقدینگی تا پایان تیر امسال به عدد
 1600هزار میلیارد تومان رسیده است .این که نقدینگی
بیش از تولید ناخالص ملی است ،هیچگونه اشکالی ندارد،
به شرطی که این میزان از نقدینگی به سمت بخش واقعی
و مولد اقتصاد هدایت شود یا به عبارتی سادهتر ،اگر بخش
تولید این میزان نقدینگی را جذب کند ،آثار مثبت و مفیدی
برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
••اعتماد  -علیرضا علوی تبار در یــادداشــتــی در این
روزنــامــه نوشت :در هیچجای دنیا با تروریسم برخورد
مسالمتجویانه نمیشود .کسی که واقعا مخالف خشونت
است باید همه این ها را با هم محکوم کند و در برابر آن
موضع بگیرد .راه ریشهکن کردن تروریسم از طرفی اقتدار
ملی و قدرت دفاعی کشور است اما مهمتر از آن از بین بردن
زمینههای آن است.
••آرمان  -وکیلمدافع رضا خندان ،همسر نسرین ستوده
از برگشت پرونده موکلش از دادگــاه انقالب به دادسرا
برای رفع نقص خبر داد .محمد مقیمی اظهار کرد :پرونده
موکلم به دادگاه انقالب ارسال شده بود ولی به دلیل نقص
تحقیقات ،پرونده به دادسرا برگشته تا رفع نقص شود.

...

انعکاس
••تابناک نوشت  :گــزارش مرکز پژوهش های مجلس،
نشان می دهد که از دیدگاه فعاالن اقتصادی ،شیوع رشوه
در ادارات استان گیالن ،بیشتر از دیگر استان ها بوده است.
همچنین از دیدگاه فعاالن اقتصادی ،میزان شیوع رشوه در
ادارات استان های گیالن ،البرز و مازندران بیش از دیگر
استان ها بر امنیت سرمایه گذاری تأثیر داشته و به نوعی
می توان گفت ،این مؤلفه در این استان ها بیشتر بوده و در
استان های مرکزی ،اردبیل و همدان میزان شیوع رشوه
در ادارات کمتر بر امنیت سرمایه گذاری تأثیرگذار بوده و
به عبارتی در این استان ها در مقایسه با دیگر استان ها این
مؤلفه کمتر شایع بوده است.
••اعتماد آنالین نوشت  :غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به شایعاتی که در
فضای مجازی مبنی بر بازنشستگی برخی از اعضای مجمع
تشخیصمصلحتنظامبااجراییشدنقانونمنعبهکارگیری
بازنشستگان مطرح شده ،بیان کرد :جدا از این که اعضای
حقیقیمجمعتشخیصمصلحتنظامانتصابمیشوند؛باید
گفت ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه میگذاریم
و شاغل نیستیم .اینطور نیست که تمام وقت خود را در
مجمع صرف کنیم یا به صورت نیمه وقت در مجمع مشغول
به کــار باشیم؛ بلکه در ایــن نهاد جلسه برگزار می کنیم.
••اعتماد آنالین نوشت :پرویزاسماعیلی،معاونارتباطات
و اطال عرسانی دفتر رئیسجمهوری ،تعداد همراهان
روحانی در سفر به نیویورک را اعــام کرد و در توئیتی
نوشت :کل کاروان رئیسجمهور در سفر به نیویورک برای
شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  40نفر است.
از هیئت رسمی و همراه تا تیم حفاظت و رسانه و تشریفات.
این تعداد محدود ،طی دهههای گذشته بیسابقه است.
نه از  100نفر و نه از دو میلیون دالر کذایی خبری نیست.
••رویــداد ۲۴نوشت  :جان بولتون مشاور امنیت ملی
ترامپ سال گذشته در یادداشتی که در آگوست ۲۰۱۷
در اختیار نشریه نشنال ریویو گذاشته ،نحوه توجیه افکار
عمومی جهان برای خروج از توافق هستهای را شرح داده
بود .اما در کلید یترین بخش این یادداشت که گویای
سیاست امنیتی آمریکا در قبال ایــران است ،بولتون به
تشویق کنگره برای اقدامات بعدی پس از خروج آمریکا از
برجام اشاره کرده است.او در این بخش تاکید کرده باید
در اقدامات بعدی کمکهایی را به سمت بلوچ ها ،اعراب
خوزستان ،کر دها و دیگر گرو ههای مقاومت داخلی از
میان اتحادیههای کارگری ،دانشجویان و زنان روانه کنیم.
بولتون گفته باید اپوزیسیون ایران را سازمان دهی و حمایت
خود را از آنها اعالم کنیم.
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نهادهای نظامی و دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به حادثه تروریستی اهواز مطرح کردند

وعده انتقام از تروریست ها،هشدار دیپلماتیک به پشتیبانان

در پی حادثه تروریستی روز شنبه در اهــواز مسئوالن
نظامی ،انتظامی و امنیتی از انتقام سریع و کوبنده ایران از
تروریست ها خبر دادند و از سوی دیگر وزارت امور خارجه
کشورمان با احضار دیپلمات های چند کشور حامی
تروریستهابهرفتارهایآنهااعتراضکردوهشدارداد  .
▪سپاه :در آینده ای نزدیک انتقام مهلک و فراموش
نشدنی از تروریست ها گرفته خواهد شد

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای با تسلیت
و ابــراز همدردی با خانواد ههای معزز شهدای حادثه
تروریستی اهــواز ،به ملت ایــران اطمینان داد در آینده
نزدیک تروریستها با انتقام مهلک و فراموشناشدنی
مواجه خواهند شد .در بخشی از این بیانیه تأکید شده
است :به فضل الهی و با همت و غیرت نهادهای اطالعاتی
و امنیتی کشور و اشراف و تسلط موجود بر عقبه ها و کانون
هایاستقرار هدایتگرانتروریستهایخبیثوجنایتکار
و با یاری خداوند متعال ،در آینده نزدیک انتقام مهلک و
فراموش ناشدنی از آن ها گرفته خواهد شد.
▪روحانی :پول و سالح تروریست ها از سوی همسایگان
خلیج فارس تأمین می شود

حسن روحانی رئیسجمهور پیش از حضور در مجمع
عمومی سازمان ملل و در فرودگاه مهرآباد تهران با اشاره
به عوامل تروریستی حادثه اخیر گفت :تا زمانی که صدام
جنایتکار زنده بود ،اینها مزدور او بودند ،بعد از آن ارباب
را عوض کردند ،یکی از کشورهای جنوبی خلیج فارس،
هم مسائل مالی اینها و هم تسلیحاتی و هم سیاسی شان
را به عهده گرفت و اینها همیشه از جنایت خودشان نه
پشیمان و نه آن را متوقف کرده بودند.
▪سرلشکر بــاقــری :نیروهای مسلح تروریستها و
جنایتکاران را در هر نقطه از جهان تحت تعقیب قرار
یدهند
م 

ســردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح در بیانیه ای ضمن محکومیت این اقدام تروریستی

تصریح کرد :این جانب ضمن تسلیت به خانوادههای گران
قدر شهدای این اقدام تروریستی کور و آرزوی شفای عاجل
برای مجروحان عزیز به ملت بزرگ ایران اسالمی اطمینان
میدهم که فرزندان آنها در نیروهای مسلح ،مصممتر از
گذشته تروریستها و دنبالههای آنها را تحت تعقیب قرار
میدهندوتاریشهکنیاینپدیدهنفرتانگیزازپاینخواهند
نشست .سرلشکر باقری با یــادآوری مواضع کینهتوزانه
برخی مقامات کشورهای منطقه که آشکارا از انتقال ناامنی
به درون مرزهای جمهوری اسالمی ایران سخن گفتهاند،
هشدار داده است که ضمن تصحیح رفتارهای خصمانه
خود با جمهوری اسالمی ایران ،از پیشگاه ملت بزرگ ایران
عذرخواهی کنند ،در غیر این صورت نیروهای مسلح حق
پاسخ کوبنده به دشمنیها با ملت ایران را برای خود در هر
زمان و مکان محفوظ میدارند و جنایتکاران را در هر نقطه
از جهان تحت تعقیب قرار خواهند داد.
▪وزیر دفاع :تروریست ها باید بدانند که پاسخی سخت
و غافلگیرکننده دریافت خواهند کرد

امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلحهمدرپیامخودبهاینمناسبتنوشت:تروریستهای
حقیربایدبدانندکهپاسخیسختوغافلگیرکنندهدرانتقام

خون های پاک به زمین ریخته شده هموطنان مان دریافت
خواهند کرد.عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس
شورایامنیتکشورونیز حجتاالسالمسیدمحمودعلوی
وزیر اطالعات هم در پیام های جداگانه بر انتقام این جنایت
و پاسخ کوبنده به تروریست ها تاکید کردند.
▪احضار دیپلمات های هلند ،دانمارک ،انگلیس و امارات
به وزارت خارجه

از سوی دیگر در عرصه دیپلماتیک هم «بهرام قاسمی»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شامگاه شنبه اعالم
کرد که سفرای هلند ،دانمارک و کاردار موقت انگلیس
(در غیاب سفیر این کشور) به این وزارتخانه احضار شدند
و مراتب اعتراض شدید ایران در موضوع حادثه تروریستی
اهواز به آن ها ابالغ شد .قاسمی با اعالم این خبر گفت:
در جریان این احضارها که به صــورت جداگانه صورت
گرفت ،به دیپلمات های ارشد هلند و دانمارک درباره
اقامت برخی اعضای گروهک تروریستی مــزدوری که
مسبب جنایت امروز در اهواز بوده اند ،شدید ًا اعتراض
شد .وی ادامه داد :به سفرای هلند و دانمارک تأکید شد
که جمهوری اسالمی ایران پیش از این درباره اقامت این
افراد در کشورهای مزبور هشدار داده و خواهان دستگیری

پیام های بین المللی در محکومیت جنایت اهواز ادامه دارد

▪اعالم عزای عمومی

هیئت دولت هم طی اطالعیه ای با اشاره به این جنایت
تأکید کرد :دولت جمهوری اسالمی ایــران روز تشییع
پیکر عزیزان ملت (امروز دوشنبه) را عزای عمومی اعالم
می کند و بر تحقق عزم ملت ایران در پاسخ محکم و کوبنده
به عامالن زبون و طراحان ذلیل این جنایت تروریستی با
درایت و قدرت پای می فشرد و از همه دولت ها به ویژه
همسایگان می خواهد که با اقدام صریح و قاطع ،با گروه
های تروریستی که در این جنایت نقش داشته یا از آن
حمایت کرده اند ،برخورد کنند.

▪آمریکا حمله تروریستی اهواز را محکوم کرد

توئیت مقتدی صدر ،بیانیه کویت ،مصر ،قطر و هشتگ لبنانی ها
در ادامه پیام های محکومیت حادثه تروریستی اهواز روز گذشته نیز برخی
دیگر از مقامات و چهره های سیاسی بین المللی ضمن غیرقابل پذیرش
خواندناینحرکتبهبازماندگانآنتسلیتگفتند.مقتدیصدررهبرجریان
صدر عراق هم در پیامی تأکید کرد :بار دیگر دست های افراط گرایی به کشور
همسایه ما ایران دست درازی کرد تا امنیت در این کشور را به هم بزند و ملت
ایران را ارعاب کند .صدر تاکید کرده است که ملت ایران اهل اعتدال و قوی
تر از آن است که از سیاهی و تاریخی بهراسد .وی در این توئیت از دو هشتگ
«فاالعتدال_نور_والعنف_ظالم» (اعتدال ،نور است و خشونت ،تاریکی
است) و «صبر_کنید_پیروز_خواهید_شد» استفاده کرده است.

و محاکمه آنان بوده است .این پذیرفتنی نیست تا زمانی
که افــراد این گروهک تروریستی در خاک اروپــا مرتکب
جنایت نشده اند در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار
نمیگیرند .سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین از
احضار کاردار موقت سفارت انگلیس در تهران در غیاب
سفیر این کشور خبر داد و گفت :تأکید شد از نظر جمهوری
اسالمی ایران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که سخنگوی
گروهک مزدور االحوازی اجازه یابد مسئولیت این اقدام
تروریستی را از طریق یک شبکه تلویزیونی مستقر در
لندن اعالم کند .همچنین روز گذشته سخنگوی وزارت
امور خارجه از احضار کاردار امارات به وزارت امور خارجه
خبر داد و گفت :در این احضار ،اعتراض شدید ایران به
اظهارات غیرمسئوالنه و موهن مشاور سیاسی ولیعهد
این کشور به وی ابالغ شد .وی افزود :در این مالقات به
کاردار امارات هشدار داده شد حمایت آشکار از اقدامات
تروریستی توسط افــرادی که وابسته به مراکز رسمی
اماراتی هستند منجر به ایجاد مسئولیت بــرای دولت
این کشور می شود و بی تفاوتی در قبال آن قابل پذیرش
نیست .سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان
نیز تاکید کرد :بالفاصله پس از جنایت تروریستی اهواز،
سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس به وزارت
امور خارجه احضار شدند و به ارائه امکان اقامت و فعالیت
به برخی اعضای گروهک تروریستی مزدوری که مسبب
این جنایت بود ،به شدت اعتراض شد.

▪لبنانی ها برای ایرانیان سنگ تمام گذاشتند

همچنین روز گذشته کاربران لبنانی در توئیتر در واکنش به حمله تروریستی
در اهواز هشتگ «#سالم_إلیران_من_لبنان» را به داغترین موضوع توئیتر
در این کشور تبدیل کردند .همدردی گسترده مردم لبنان با ایرانیان به
دلیل حمله تروریستی اهواز ،مورد استقبال کاربران ایرانی نیز قرار گرفت
و فارسیزبا نها هم در پاسخ به این اقــدام کاربران لبنانی ،با هشتگ از
همدردی لبنانیها قدردانی کردند .عالوه بر این ،جنبش حماس ،حزب ا...
لبنان ،جهاد اسالمی فلسطین و انصارا ...یمن هم در بیانیه های جداگانه ای
ضمن محکومیت این حمله به خانواده های داغدار تسلیت گفتند.

هیثر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم بدون صدور بیانیه ای و صرفا
در پاسخ به خبرنگاران گفت :ما در کنار مردم ایران علیه تازیانه تروریسم
اسالمی افراطی میایستیم و در این لحظات هولناک ،همدردی خود را با
آن ها ابراز میکنیم .ایاالت متحده همه اقدامات تروریستی و مرگ هر انسان
بیگناهی را محکوم میکند .عالوه بر این ،رئیس جمهور لبنان ،وزارت
خارجه کویت ،قطر ،عمان ،فیلیپین و اندونزی ،سفارت دانمارک در ایران و
سفیر آلمان در تهران هم با مردم ایران در این حادثه ابراز همدردی کردند.
همچنین به گزارش فارس ،در حالی که بسیاری از کشورهای جهان از دیروز
با صدور بیانیههایی حمله تروریستی در شهر اهواز را محکوم کردهاند ،نشریه
«اسرائیل هیوم» (اسرائیل امروز) نزدیک به نخست وزیر رژیم صهیونیستی
ضمن ابراز خوشحالی از حمله تروریستی به مردم تیتر یک روز یک شنبه خود
را با عنوان «ترور در خانه سازنده آن» منتشر کرد.

واکنش احزاب و اقلیت های مذهبی به جنایت تروریستی در اهواز

عــاوه بر ســران قوا و مقامات ارشــد کشور ،جریان ها،
احــزاب و اقلیت های دینی هم در کشور همراه با دیگر
مردم به حادثه تروریستی اهواز واکنش نشان دادند و آن
را محکوم کردند  .

که رهبر معظم دستور دادند باید نیروهای امنیتی با جدیت
و فوریت مسئله را پیگیری کنند و ریشه این تبهکاران را
بخشکانند .همچنینآیتا...جنتیرئیسمجلسخبرگان
رهبری ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،رئیس
سازمان پدافند غیرعامل ،رئیس سازمان عقیدتی سیاسی
ارتش ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ،جبهه مردمی نیروهای انقالب ،مجمع زنان
اصالح طلب ،جبهه زنان اصولگرا و کارآمد ،حزب اعتماد
ملی ،حزب ندای ایرانیان ،اتحادیه انجمن های اسالمی
دانشجویاناروپا،فراکسیوننمایندگانوالییوبرخیدیگر
از نهادها و چهره های سیاسی به این موضوع واکنش نشان
دادند.نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم در بیانیه ای
با تأکید براین که مسئولیت حادثه ۳۱شهریور اهواز متوجه
دولت آمریکا و برخی از دولتهای تروریستپرور منطقه
است ،نوشتند :بی تردید اقتدار و امنیت کشور با اقدامات
کور تروریستی خدشهدار نخواهد شد ،آن چنان که انسجام
و وحدت اقوام ایرانی با محوریت ایران یکپارچه با این حادثه
دو چندان تقویت و هوشیاری نیروهای امنیتی ،نظامی و
انتظامی صد چندان خواهد شد.

▪الریجانی :تقالی آخر تروریست ها در مقابل اراده ملت
حسینی ایران به جایی نمی رسد

▪بزرگان طوایف سیستان و بلوچستان حمله اهواز را
محکوم کردند

▪آملی الریجانی :نیروهای امنیتی تالش خود را در
شناسایی سرشاخه های مزدوران به کار برند

رئیس قوه قضاییه در پیامی به این مناسبت تأکید کرد:
ملت ومسئوالن ما هیچ گاه در قبال این تحرکات مذبوحانه
از هدف مقدس خود کوتاه نیامدند و همه توان خود را
درمقابله باجریانات وابسته ومزدور ادامه خواهند داد.
آیت ا ...آملی الریجانی افــزود :در این زمینه الزم است
نیروهای امنیتی و انتظامی در اسرع وقت همه تالش خود
را در شناسایی سرشاخههای این مزدوران به کار ببرند
و این اطمینان را به رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت
آیت ا ...العظمی خامنهای(مدظله العالی) بدهند که
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران همچون گذشته
توسط قضات انقالبی وارزشی برخورد قاطع ،سریع وتوام
با اقتدار تام با این جریانات را خواهد داشت.

دکتر علی الریجانی رئیس مجلس با اشاره به این دیدار
گفت :هرچند این تقالی آخر آن ها در مقابل اراده ملت
حسینی ایران به جایی نمی رسد اما دستگاه های امنیتی
کشوربایدموضوعراجدیبگیرندزیراامنیتملتمسئلهای
نیستکهتعللدرآنتوجیهداشتهباشدبنابراینهمانگونه

مولوی عبدالحمید ،امــام جمعه اهل سنت زاهــدان هم
در پیامی نوشت :این جانب حمله مذکور را محکوم و با
بازماندگان این حادثه ناگوار ابراز همدردی میکنم .سران
و بزرگان قبایل و طوایف سیستان و بلوچستان در بیانیههای
جداگانه ای حادثه تروریستی اهواز را محکوم کردند.

انجمن آشــوریــان تهران هم با صــدور بیانیه ای حادثه
تروریستی اهواز را محکوم و اعالم کرد :این حادثه جنایتی
هولناک در تاریخ است و چهره ددمنشانه جنایتکاران
را رسوا کرد.سیامک مرهصدق نماینده یهودیان ایران
در مجلس هم در این باره گفت :دست آمریکا و اسرائیل
از آستین این گروه تروریستی در آمده است .فرمانده
دشمنان مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی در شرایط
فعلی استکبار و صهیونیسم بینالملل است و حال آن
که اسم این گروه تروریستی هر چه باشد نهایت ًا عوامل
دستنشاندهای هستند که فرمانده آن ها آمریکاست.در
همین حال حشمتا ...فالحت پیشه ،رئیس کمیسیون

نمایندگانمجلسبافوریتبررسیطرحیمخالفتکردند
که براساس آن مجازات های حبس و اعدام(به جز حدود)
به حبس  20تا  30سال تقلیل می یابد و عفو عمومی برای
کلیه متهمان و محکومان جرایم سیاسی و امنیتی که اقدام
خرابکارانهای نکردند ،در آن پیش بینی شده است .به
گزارش خراسان با قرار گرفتن طرح عفو عمومی وتبدیل
مجازات باقید دو فوریت در جلسه علنی روز گذشته محمد
کاظمیبهعنواننمایندهطراحاناینطرحاظهارکرد :بند
الف این طرح درباره تبدیل مجازات حبس و اعدام به حبس
 ۲۰تا  ۳۰سال است که البته احکام اعدام در مواردی که
حد محسوب میشود مستثنا خواهد بود .عالوه بر این عفو
عمومی درباره کلیه متهمان و محکومان جرایم سیاسی و
امنیتی که اقدام خرابکارانهای نکردند ،پیش بینی شده
است .وی افزود :در بند دیگر این طرح بیان شده که کلیه
ایرانیانمقیمخارجازکشوردرصورتیکهشاکیخصوصی
نداشتهباشند،مصونازتعقیبهستند.البتهبراساساصل
 ۱۱۰قانون اساسی اعطای عفو محکومین از اختیارات

امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به سفر تعدادی از
اعضای این کمیسیون به منظور بررسی حادثه اهواز به
باشگاه خبرنگاران گفت :سهل انگاری در بروز این حادثه
مشهود بوده و قابل قبول نیست که عــد های تروریست
بتوانند تا هشت متری جایگاه بیایند و به مدت  10دقیقه
تیراندازی کنند ،در هزار شهر ایران رزمایش دفاع مقدس
برگزار میشود که این همایش مردمی -نظامی قابلیت
اجرا در پادگانها را نــدارد .وی بیان کرد :توصیه ما به
وزارت کشور این است که تنها موافقت نامههای امنیتی
دهــه  1990و  2000میالدی و حتی با کشورهای
منطقهای را مــورد بازبینی قــرار دهــد و بــرای به اجرا
درآمدن آن تالش کند ،زیرا معتقدیم مسائل امنیتی برای
کشورهای منطقه باید فراتر از مسائل سیاسی باشد.

خبر مرتبط

جزئیاتی از تعداد شهدای حمله تروریستی اهواز از زبان معاون سپاه خوزستان
در همین زمینه سرهنگ پاسدار عبدالرضا حاجتی معاون هماهنگکننده سپاه ولی عصر (عج) خوزستان گفت :تا
این ساعتی(بعدازظهر روز گذشته) که در خدمت شما هستم ،تعداد شهدای حادثه تروریستی اهواز 24نفر و این عدد
قطعی است ،همچنین تعداد زخمیهای این حادثه که تیر خوردهاند 59،نفر است .وی افزود :از شهدای حادثه حمله
تروریستی روز گذشته اهواز ،تعداد  9نفر از شهرستانهای رامهرمز ،باغملک ،دزفول ،بهبهان و گتوند است و بقیه
شهدا نیز از شهرستان اهواز هستند .یکی از شهدای روز گذشته یک روحانی بود که باید به مشهد منتقل شود .معاون
هماهنگکننده سپاه ولی عصر(عج) خوزستان تصریح کرد :پنج نفر از شهدای حادثه روز گذشته مردمی ،دو تن عضو
ارتش ،یک سرباز از اعضای نیروی انتظامی و بقیه شهدا(16نفر) نیز از نیروهای سپاه هستند .جمال عالمی نیسی
فرماندار اهواز هم روز گذشته تصریح کرد :تعداد شهدای حمله تروریستی اهواز  24نفر است و در شمارش تعداد که
پیش از این  25نفر اعالم شده بود ،اشتباهی صورت گرفته است.

مخالفت مجلس با فوریت طرح عفو عمومی
رهبری است و در صورت تصویب فوریت این طرح اجازه
ایشان هم مورد توجه قرار میگیرد.در ادامه جلسه ،جبار
کوچکینژاد نماینده رشت در مخالفت با فوریت این طرح
گفت :هرسالرهبرمعظمانقالببهمناسبتاعیادمختلفبا
درخواسترئیسقوهقضاییهبهعفودستورمیدهندبنابراین
ضرورتی ندارد ما یک طرح دو فوریتی را که خالف قانون
اساسی است مطرح کنیم .درباره بازگشت ایرانیان خارج
از کشور نیز قوانین وجود دارد؛ کسانی که جرایمی مرتکب
نشدند و به حیثیت نظام آسیب نزدند ،میتوانند به کشور
برگردند .اما برای کسانی که جرایم امنیتی انجام دادند،
نباید عفو پیش بینی کنیم.حسن کامران نیز در مخالفت با
فوریت این طرح اعالم کرد :مطالبه مردم چنین طرحهایی
نیست بلکه مقابله با اشرافی گری و اجرای فرهنگ ساده
زیستیاست.بایداجازهدهیمطرحهاییکهمربوطبهعموم
مردم است به صورت فوریتی مطرح شــود.از سویی دیگر
جالل محمودزاده نماینده مهاباد در موافقت با فوریت این
طرح اظهار کرد :شش میلیون نفر از مردم و جوانان ما در
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...
مجلس

گام مجلس درباره تصویب لوایح FATF

فالحت پیشه :نظام می خواهد در این زمینه
تصمیم گیری کند

حق تحفظهای کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه
بررسی  CFTدر هیئت رئیسه مجلس تایید شد و اصالحات
ویرایشی آن در جلسه آینده کمیسیون امنیت ملی انجام
م ـیشــود .بــه گـــزارش خــراســان ،فــاحــت پیشه رئیس
کمیسیون امنیت ملی دربــاره جلسه شامگاهی هیئت
رئیسه مجلس در شنبه  31شهریور که با حضور وزیران
امور خارجه ،اطالعات ،اقتصاد ،رئیس کل بانک مرکزی
و برخی از رؤســای کمیسیو نها بــرگــزار شــد ،در جمع
خبرنگاران پارلمانی گفت :در این جلسه مشخص شد که
نظام میخواهد در این زمینه تصمیم گیری کند.وی افزود:
دراین جلسه در نهایت موضوع  CFTبه کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد و محتوای کلی
تحفظهاراپذیرفتند،ازگذشتهنیزگفتهبودیمکهبدونحق
تحفظها این لوایح را نمیپذیریم .به گفته فالحت پیشه حق
تحفظها به اصالحات ویرایشی نیاز دارند تا متن آن با متون
رایج در عرصه حقوق بینالملل همخوانی داشته باشد که
این موضوع در دستور کار فردای کمیسیون امنیت ملی قرار
دارد تا بعد به صحن مجلس برود .فالحت پیشه با اشاره به
این که  41توصیه  FATFبه ایران باقی ماند که بخش عمده
آن در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه
با پول شویی رفع شد و بقیه توصیهها با تصویب  CFTو
کنوانسیون پالرمو قابل تامین است ،توضیح داد :الیحه
پالرمو در مجمع بررسی میشود و  CFTنیز در کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است ،معتقدیم با
حق تحفظها نیز میتوانیم توصیههای FATFرا انجام دهیم
تا بهانه از مخالفان جمهوری اسالمی ایران گرفته شود.
وی همچنین به ایسنا گفت« :طبق پیشبینیها بخش
عمدهای از کنوانسیونهای مرتبط با  FATFدر فرجه زمانی
باقیمانده تصویب میشود .در صورت تصویب نشدن این
کنوانسیونها ضررهایی متوجه منافع ملی کشور میشود،
چون حتی کشورهای دوست ما همچون روسیه هم اعالم
کردند با تصویب نشدن لوایح مرتبط با  FATFبانکهای
این کشور نمیتوانند همکاری کنند».وی افــزود :آن چه
مهم است با حق شرطهای قوی میتوان بهانهزدایی کرد
و کار صیانتی انجام داد همچنین براساس قوانین کشور
مقتضیات امنیتی و تصمیمگیر یهای خاص خود را به
خصوص دربار ه مصادیق تروریسم لحاظ کرد.

...
اخبار

کدام چهرههای مجلس هنوز به کمپین
#شفافیت_آرا نپیوسته اند؟

فالحت پیشه :سهل انگاری در بروز حادثه اهواز مشهود بوده است

▪انجمن آشــوریــان :ایــن حــادثــه چــهــره ددمنشانه
جنایتکاران را رسوا کرد
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کشورهایمختلفزندگیمیکنند،مابایدبسترالزمرابرای
بازگشت آن ها و بازگشت سرمایه هزار میلیارد دالری آن ها
بهکشورفراهمکنیم .اینطرحشاملتروریستهانمیشود
بلکه شامل کسانی است که با اشتباهات جزئی به زندان
رفتند.مصطفیکواکبیاننیزدرموافقتبافوریتاینطرح
تصریحکرد:طرفداراندروغینحقوقبشرهرروزمارامتهم
میکنندکهدرزندانهایماچهمیگذرد،ایندرحالیاست
که ما در احکام فقهی زندان نداریم بلکه حبس داریم که آن
همکوتاهمدتاست.بهگزارشایلناویافزود :مادرشرایط
بسیار حساسی به سر می بریم کسانی که مخالف این طرح
هستندطوریصحبتمیکنندکهگویامامیخواهیمآمریکا
را عفو کنیم .سرانجام دو فوریت طرح عفو عمومی به رای
مجلسگذاشتهشدکهنمایندگانبا ۱۰۶رایموافق( 4رای
کمتر از میزان مورد نیاز) ۷۸،رای مخالف و ۴رای ممتنع از
مجموع ۲۱۹نمایندهحاضرباآنمخالفتکردند.همچنین
یک فوریت این طرح نیز با  ۱۰۸رای موافق ( 2رای کمتر از
میزانموردنیاز) ۷۹،رایمخالفو ۳رایممتنعازمجموع
 ۲۱۸نمایندهموردمخالفتقرارگرفتکهبرایناساساین
طرحبهصورتعادیدردستورکارمجلسقرارمیگیرد.

تسنیم  -کمپین #شفافیت_آرا با امضای حدود  ۹۰تن از
نمایندگان مجلس از گرایشهای مختلف سیاسی تشکیل
شده ،اما بین نمایندگان هنوز چهرههای شاخص پارلمان
به این کمپین نپیوستهاند .همانطور که از نام آن مشخص
است ،هدف طراحان این کمپین این است که آرا شفاف و
س آرای مخفی گرفته شود،
جلوی البیهای احتمالی در َپ ِ
اما در این بین ،هنوز برخی چهرههای شاخص پارلمان ،از
جمله علی الریجانی  ،پزشکیان و مطهری ،نواب اول و دوم
مجلس به این کمپین نپیوستهاند .همچنین کاظم جاللی،
محمدعلی وکیلی،محمود صادقی ،محمدرضا عارف،
حمیدرضا فوالدگر،عال ءالدین بــروجــردی ،محمدرضا
تابش ،حسن کامران و عزتا ...یوسفیانمال از جمله این
نمایندگان هستند .آن طور که تسنیم نوشته قرار است
امضاهای نمایندگان مجلس بــرای پیوستن به کمپین
#شفافیت_آرا در روزهای آینده افزایش یابد .

بازنشستگان  19نهاد درصف خداحافظی
ایرنا -قانون منع بهکارگیری بازنشستگان ابــاغ شد،
اما هنوز مصادیق آن بهطور دقیق مشخص نشده است .با
این حال ،بسیاری بر این عقیدهاند هر نهادی که از دولت
بودجه میگیرد ،مشمول این قانون میشود .براساس این
گــزارش تمام نهادهای عمومی غیردولتی و مسئوالن آن
ها از جمله دبیرخانه و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع ،
بنیاد مستضعفان  ،بنیاد مسکن  ،کمیته امداد  ،کمیته ملی
المپیک،فدراسیونهایورزشی،جهاددانشگاهی،سازمان
تبلیغات  ،تأمین اجتماعی ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی(ره) ،صداوسیما ،صندوق کارآفرینی امید ،صـندوق
بیمه روستاییان و عشایر ،صندوق تأمین خسارتهای بدنی،
بنیاد امور بیماریهای خاص ،بنیاد پانزده خرداد ،مؤسسه
جهادنصروکتابخانهآیتا...مرعشی،همگیدراینفهرست
جای میگیرند و به نظر میرسد باید خود را برای تحوالت
مدیریتی و جوان گرایی آماده کنند.البته به نظر می رسد
دامنه این قانون فراتر از 19نهاد نام برده شده در باالست .در
ضمن دادستانها ،قضات ،شهرداران و هیئت مدیره مناطق
آزاد تجاری ـ صنعتی نیز در قانون استثنا نشده اند.

احکام تبرئه بازداشت شدگان تجمع روز
جهانی زن قطعی شد
ایرنا -وکیل مدافع تعدادی از زنان بازداشت شده در تجمع
روز جهانی زن از قطعیت یافتن احکام تبرئه هر 21زن
بازداشت شده در این تجمع خبر داد و گفت :این افراد به
اتهام اخالل در نظم عمومی دردادگــاه کیفری  ۲استان
تهران محاکمه شدند وهر 21متهم این پرونده تبرئه شدند.
زهرا مینویی با بیان این که شاکی این پرونده دادستانی
تهران بود افزود :از آن جایی که تاکنون اعتراضی از سوی
مدعی العموم به احکام صادر شده در سامانه اطالع رسانی
قوه قضاییه ثبت نشده  ،احکام قطعی است.
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