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اخبار
مردم دیگر دم زدن از مذاکره با
آمریکا را خیانت میدانند

نماین��ده مردم مش��هد در مجلس گفت :هر
مقام مس��ئولی که از امروز به بعد بخواهد از
آمادگی برای مذاکره با آمریکاییها س��خن
بگوی��د ،از نظر مل��ت ایران ای��ن اقدام یک
اقدام خیانتکارانه اس��ت و مستوجب مجازات
خواهد بود .به گزارش فارس ،حجتاالسالم
نصراهلل پژمانفر در جلسه علنی مجلس گفت:
اقدام رژیم آمریکا در ترور س��پهبد سلیمانی
آغازگر س��طح جدید و نقطه عطفی از تقابل
ب��ا محوری��ت مقاوم��ت و علیالخص��وص
جمهوری اس�لامی محس��وب میشود و لذا
س��طح واکنش ما به عنوان ستون این محور
تعیینکننده موازنه بلندمدت قدرت در سطح
منطقه و جه��ان خواهد بود .وی افزود :آقای
رئیسجمهور! ش��ما گفتید مذاک��ره و برجام
توانست سایه جنگ را از سر کشور دور کند.
حاال میگویید ن ه تنها س��ایه جنگ برطرف
نش��ده بلکه امروز وارد جنگ ش��دیم .آقای
روحانی! خس��ارت اعتراف دیرهنگام و بدون
عذرخواهی از ملت شریف ایران را چه کسی
باید بدهد .با ریخته شدن خون سردار سلیمانی
به دست آمریکاییها همه ما مسئوالن باید به
خود آییم و بدانیم جای هیچگونه دیپلماسی با
آمری��کا وجود ندارد و از امروز به بعد هر مقام
مس��ئولی که بخواهد از آمادگی برای مذاکره
ب��ا آمریکاییها س��خن بگوی��د ،از نظر ملت
ایران این اقدام یک اقدام خیانتکارانه اس��ت
و مستوجب مجازات خواهد بود.
دولت دیگر برای تصویب FATF
اصرار نکند

آیتاهلل مجتهدشبس��تری با اشاره به جنایت
دولت آمریکا در ترور س��پهبد سلیمانی گفت:
بجاس��ت که دولت دیگر برای پیوس��تن به
 FATFاصرار نکند و با مجمع تش��خیص
مصلحت نظام همکاری کند .آیتاهلل محسن
مجتهد شبس��تری در گفتوگو ب��ا فارس با
بی��ان اینکه اکثریت اعض��ای مجمع ،موافق
رد لوای��ح مرتبط با  FATFهس��تند ،گفت:
جمعی هم وجود دارند که موافق پیوستن به
 FATFهستند .برخی نیز میگویند لزومی
ندارد به این زودی ،پیوس��تن به  FATFرا
رد ی��ا تأیید کنیم ،بلکه ببینی��م آیا تحریمها
را رف��ع میکنند یا خیر .وی افزود :امیدواریم
اعضای مجمع ،هفتهه��ای آینده به تصمیم
نهایی درباره لوایح مرتبط با  FATFبرسند.
عضو عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام
درباره سرنوشت پیوس��تن به  FATFپس
از ترور س��پهبد س��لیمانی توس��ط آمریکا و
حمایت غربیها از این جنایت هولناک ،گفت:
بهجاس��ت که دولت ،دیگر برای پیوستن به
 FATFاصرار نکند و با همکاری با مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،از موضع قبلی خود،
عقبنشینی کند.
شورای نگهبان طرح سهفوریتی «انتقام
سخت» را تائید کرد

ش��ورای نگهبان طرح س�� ه فوریتی اصالح
قانون اق��دام متقاب��ل در برابر اعالم س��پاه
پاس��داران را تائی��د ک��رد .به گ��زارش مهر،
اعضای شورای نگهبان که صبح سه شنبه به
منظور بررسی طرح سه فوریتی اصالح قانون
اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران به
مجلس شورای اس�لامی آمده بودند ،پس از
بررس��ی این طرح را تائید کردند .بر اس��اس
مصوبه امروز مجل��س ،عبارت کلیه اعضای
پنتاگون و ش��رکتها و مؤسس��ات وابس��ته و
فرماندهان و آمران ش��هادت س��ردار سپهبد
ش��هید حاج قاسم س��لیمانی ،قبل از عبارت
فرماندهان س��تاد فرماندهی مرکزی آمریکا
(سنتکام) اضافه میشود.
وزارت اطالعات گزارش شفافی از
نقش نفوذیها در شهادت «سردار
سلیمانی» ارائه کند

دو نماینده مجلس در تذکری به وزیر اطالعات
خواس��تار ارائه گزارش ش��فاف به مجلس در
مورد نفوذیهایی که اطالعات پرواز و س��ایر
اطالعات س��فر سردار س��لیمانی را به دشمن
دادند ،ش��دند .ب��ه گزارش خبرن��گار مهر ،در
پایان جلس��ه علنی روز س��ه ش��نبه مجلس
ش��ورای اسالمی تذکرات کتبی نمایندگان به
مسئوالن اجرایی قرائت شد .علیرضا سلیمی
نماینده محالت ،دلیجان و علی اکبر کریمی
نماینده اراک ،کمیجان ،خنداب در تذکری به
رئیس جمهور و وزیر اطالع��ات بر لزوم ارائه
گزارش شفاف به مجلس در مورد نفوذیهایی
که اطالعات پرواز و سایر اطالعات سفر سردار
سلیمانی را به دشمن دادند تاکید کردند.

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت :انتقامی
س��خت ،محکم ،پش��یمان کننده ،قاطع و
تمام کنن��ده میگیریم .به گ��زارش مهر،
سرلشکر حسین س�لامی صبح سه شنبه
در آئین تش��ییع پیکر مطهر س��ردار حاج
قاسم س��لیمانی در میدان آزادی در جمع
م��ردم عزادار اظهار کرد :حرف آخر را اول
می زنم انتقامی س��خت ،محکم ،پشیمان
کننده ،قاطع و تمام کننده میگیریم؛ شما

انتقامی قاطع و پشیمانکننده میگیریم
مردم مطمئن و آرام باش��ید .وی ادامه داد:
ام��روز س��رزمین کرمان و دی��ار کریمان
شاهد طلوع دو خورشید روی زمین است.
م��ا امروز آمدهایم تا در آس��مان افتخارات
این س��رزمین عزیز دو خورش��ید پر فروغ
را ک��ه دیگر هرگز غ��روب نخواهند کرد،
بنشانیم .س��ردار سالمی با اشاره به اینکه
ما در نب��رد با آمریکا ش��هدای عزیزی را
تقدی��م کردهایم ،افزود :فرمانده ش��جاع،

وفادار ،فداکار و بی نظیر س��پاه اسالم که
تاریخ بش��ریت همانن��د او را کمتر دیده و
یا اص ً
ال ندیده اس��ت که او سردار قلبها
و دلها ،س��ردار رشید جهان اسالم ،ایران
و کرمان حاج قاسم س��لیمانی است .وی
با یاد فرمانده رش��ید ،رعنا ،عاش��ورایی و
والیی ش��هید عراقی ابومهدی المهندس
گفت :همچنین ش��هید بزرگ اسوه حیا و
نجابت و وفاداری س��رتیپ شهید حسین

پورجعفری از دیار کریمان و جزو افتخارات
شماست .سردار سالمی ضمن گرامیداشت
ی��اد پاس��دار قهرمان ش��هید مظفری نیا،
پاسدار شهید دالور هادی طارمی و پاسدار
شهید زمانی نیا اظهار کرد :امروز میدانیم
کسی را تا عرش خدا بدرقه میکنیم که در
هیبت ،صالبت ،شکوه ،معنویت ،معرفت و
ایمان کم نظیر اس��ت .او که در شجاعت
مالک اشتر اس��ت .همواره قاسم به خیمه

قمار ترامپ بر سر برنامه هسته ای
ایران شکست خورد

دش��من از همه نزدیک تر بود او میرفت
و میرود تا عمود خیمه دش��من را برکند.
فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد :شهید
حاج قاس��م سلیمانی زهد و تقوا را از ابوذر
گرفته بود؛ او ابوذر بود و هست.

م به خانه پدری بازگشت
حاج قاس 

حماسه دیار کریمان در وداع با سردار مقاومت

گ�روه سیاس�ی :پیکر مطهر س��ردار دلها
س��پهبد ش��هید ح��اج قاس��م س��لیمانی و
س��ردار حس��ین پورجعفری پ��س از روزها
چش��مانتظاری به وطن بازگش��تند .سردار
این بار آمده که بماند برای همیشه؛ میآید
ک��ه به جای یک عم��ر نخوابیدن تا ابد در
آغوش��ت وط��ن و در کن��ار ی��اران دیرین
و همرزم��ان قدی��م آرام بگیرد .س��ردار ما
به رفیقان ش��هیدش در لش��کر  ۴۱ثاراهلل
پیوست ،در استان کرمان شش هزار و ۵۴۴
نفر شهید شدهاند ۱۱۵ ،خانواده دو شهید و
 ۱۸خانواده سه شهید در کرمان وجود دارند
و تع��دادی از خانوادههای نیز چهار ش��هید
تقدی��م انقالب کردهاند تمام این خانوادهها
به عشق حاج قاسم سلیمانی فرزندانشان را
به جبهه میفرستادند ،حاج قاسم وقتی که
در کرمان بود به بس��یاری از این خانوادهها
به خصوص پدر و مادرهای مسن و تنها سر
میزند و مشکالتشان را مورد رسیدگی قرار
میداد ،حاال بسیاری از این پدر و مادرهای
شهید بار دیگر در کرمان داغدار شدهاند.
پرچ�م خ�ون خواه�ی در دس�تان مردم

کرمان

حاج قاس��م در کنار هم رزمان��ش به خانه
ابدی اش میرود اما اندیش��های که سردار
س��لیمانی در ذهن تک تک فرزندان استان
کرمان ایجاد کرده موجب شده از هم اکنون
بس��یاری از جوانان لباس رزم بر تن کنند و
پرچم قرمز خون خواهی سردار را در دست
بگیرند .هم��ه کرمانیه��ا میدانند آرزوی
حاج قاس��م ش��هادت بود س��ردار سلیمانی
در هر جمعی س��خن میگفت اشکهایش
را که در رثای هم رزمانش جاری میش��د
پنه��ان نمیکرد و آرزوی همیش��گی حاج
قاسم شهید ش��دن بود و حاال به آرزویش

کرده است.

خاکس�پاری حاج قاسم سلیمانی با عبای

نماز شب رهبر انقالب

محمدباقر قالیباف عضو مجمع تش��خیص
مصلحت نظام در حاش��یه مراس��م تدفین
س��ردار شهید س��پهبد قاسم س��لیمانی در
کرمان ،گفت :حضرت آقا عبای نماز ش��ب
خ��ود را دادن��د تا حاج قاس��م را با آن دفن
کنن��د .آقا با این عبا  ۱۴س��ال نماز ش��ب
خواندهان��د .وی افزود :ای��ن دومین عبای
نماز ش��ب آقاست که ش��هیدی با آن دفن
میش��ود؛ اولی��ن عبا به ش��هید حاج احمد
کاظمی تقدیم شده بود.
مراس�م تش�ییع و تدفین پیکر ش�هدای

مقاومت در کرمان به تعویق افتاد

رس��یده اس��ت .او نیمه شبها س��اعتها در
میان قبور ش��هدای لشکرش قدم میزد و
با خود نجوا میکرد و حاال میدان دارش��ان
شده است .روز گذش��ته از فرودگاه کرمان
ت��ا میدان آزادی از می��دان آزادی تا میدان
مش��تاق و از آنجا تا بام کرمان که به گلزار
شهدا ختم میش��ود مملو از کرمانها بود.
هزاران نفر از اس��تانهای مجاور به ش��هر
کرم��ان آمدن��د ،تکایا ،مس��اجد ،مدارس و
اقامتگاههای کرمان مملو از مهمانان سردار
است و روز گذش��ته مردم کرمان میزبانان
کرامت حاج قاسم نیز بودند.
سرباز قاسم سلیمانی


حاج قاس��م وصیت کرده است که در کنار
ش��هید یوس��ف الهی که یک��ی همرزمان

صمیمی وی بوده خاکس��پاری شود .طبق
وصیتش بر روی س��نگ قبر س��ردار دلها
فقط سه کلمه نوشته میشود .سرباز قاسم
سلیمانی و این یعنی امتداد ساده زیستی و
برای خدا گام برداشتن.
 طنی�ن میلیون�ی «م�رگ بر آمری�کا» در

میدان آزادی کرمان

جمعی��ت میلیون��ی ش��رکت کنن��دگان در
مراسم تش��ییع پیکر مطهر س��پهبد شهید
حاج قاس��م سلیمانی از نخس��تین ساعات
صب��ح روز گذش��ته در خیابانهای کرمان
دیده میش��د .مردم از سراسر کشور خود را
به کرمان رسانده بودند تا سردار دلها را تا
بهش��ت بدرقه کنند .طنین میلیونی «مرگ
ب��ر آمری��کا» از کرم��ان در گ��وش جهان

پیچیده بود.

 حض�ور مس�ئوالن و علم�ای س�وری در

مراسم تشییع سردار سلیمانی در کرمان

وزیر اوقاف سوریه و هیئتی از دیگر مسئوالن
و علمای این کش��ور شب گذشته به منظور
شرکت در تشییع پیکر مطهر سردار سپهبد
حاج قاسم سلیمانی وارد شهر کرمان شدند.
پرچ��م گنبد حرم حضرت زینب (س) که از
س��وی آیت اهلل طباطبای��ی تولیت مصالی
حرم حضرت زینب (س) ارسال شده توسط
این هیئت سوری تقدیم خانواده شهید حاج
قاسم س��لیمانی خواهد شد .این هیئت پس
از درخواس��ت رسمی مس��ئوالن فرهنگی
سوریه از نماینده رهبر انقالب در این کشور
و با پیگیریهای ایش��ان به کشورمان سفر

ادام��ه مراس��م باش��کوه تش��ییع و تدفین
پیکرهای پاک ش��هدای جبهه مقاومت به
دلی��ل ازدح��ام جمعیت در ش��هر کرمان و
در جریان مراس��م تش��ییع ،به تعویق افتاد.
مه��دی صدف��ی ،مس��ئول کمیته تش��ییع
پیکر ش��هید س��ردار س��لیمانی در کرمان
اظه��ار کرد :ب��ا توجه به ازدح��ام جمعیت
امکان خاکس��پاری پیکر شهدا وجود ندارد
و زمان مراس��م خاکس��پاری متعاقبا اعالم
میش��ود .خیل عظیم جمعیت موجب بروز
حوادثی برای مش��ایعتکنندگان در مراسم
تش��ییع شد که طی آن تعدادی از حاضران
در مراس��م تش��ییع مصدوم و تع��دادی نیز
به ش��هادت رس��یدند .در همین خصوص
مدیرکل دفتر امنیتی انتظامی اس��تانداری
کرم��ان تصریح کرد :بهدلی��ل ازدحام زیاد
در مراسم تش��ییع پیکر مطهر سردار شهید
س��پهبد حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید
پورجعفری تعدادی از ش��رکت کنندگان در
کرمان مصدوم شدند.

ماهاتیر محمد در واکنش به ترور سردار سلیمانی:

جهان اسالم برای حفاظت از خود در برابر تهدیدهای آمریکا متحد شود

نخستوزیر مالزی از کشورهای مسلمان خواست در واکنش به شهادت سردار
سلیمانی ،برای حفاظت از خود در برابر تهدیدهای بیگانه متحد شوند .به گزارش
فارس« ،ماهاتیر محمد» ،نخس��توزیر مالزی هشدار داد که اقدام تروریستی
آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی ،میتواند به افزایش
تنشها در غرب آسیا منجر شود .به نوشته «فری مالزیا تودی» ،ماهاتیر محمد

اقدام تروریس��تی بامداد جمعه آمریکا در بغداد را با قتل «جمال خاش��قچی»
روزنامهنگار عربستانی منتقد رژیم سعودی در کنسولگری سعودی در استانبول
مقایسه کرد گفت :واشنگتن و ریاض ،مقصر این اقدامات غیراخالقی هستند.
وی ضمن اشاره به رفتار ترامپ گفت که او قوانین بینالمللی را نقض میکند
و جهان نیز نمیتواند کاری برای متوقف کردنش صورت دهد .ماهاتیر محمد

در کنایهای به «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا اظهار داشت که اگر کسی
چیزی بگوید که او دوست ندارد« ،برای این شخص (ترامپ) مشکلی ندارد که
به کشوری دیگر پهپاد بفرستد و حتی شاید به سوی من شلیک کند ».نخست
وزیر مالزی همچنین از کشورهای مسلمان جهان خواست برای مقابله با این
تهدیدات با یکدیگر متحد شوند..

بیژن نوباوه:

ترور سردار سلیمانی با پالس حامیان داخلی مذاکره صورت گرفت
داخلی در آن نقش دارند.

الریجانی برج�ام را درکمت�ر از  20دقیقه تصویب

کرد

نماین��ده ادوار مجلس گفت :اتف��اق کنونی تنها بحث
ش��هادت یک سردار نیس��ت؛ جماعتی در داخل ایران
هس��تند که فقط به دنبال مذاکره بودند ،کسانی که به
این نتیجه می رسند بزرگترین سردار ملی کشور ایران
را ترور کنند قطع ًا بدون پاس نیروهای داخلی دش��من
امکان پذیر نیست .به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم
فردا ،بیژن نوباوه وطن در حاش��یه سلسله نشستهای
دهه بصیرت با اشاره به اینکه ترور حاج قاسم سلیمانی
ابعاد مختلفی دارد و نباید به اصطالح غربی ها به چشم
یک ژنرال برجسته ایرانی نگاه کرد ،اظهار داشت :اگر
بخواهیم نقش عوامل داخلی را از صحنه سیاسی ایران
فرام��وش کنیم ضربه بزرگی خوردی��م .وی ادامه داد:
جریانات اخیر در کشور بدون هماهنگی و برنامه ریزی
انجام نگرفته اس��ت و اگر رهب��ری در ماجرای اخیر از
آبروی خودش��ان مایه نمی گذاشتند و موضوع گرانی
بنزی��ن را حمایت نمی کردند قطعا داخل جامعه حزب
الهی دو دس��تگی ایجاد می ش��د ،این در حالیست که
رئیس جمهور از گرانی بنزین اظهار بی اطالعی کرد.
نماینده ادوارمجلس بیان داشت :مگر می شود تصمیم
به این مهمی که  134هزار میلیارد تومان برای دولت
درآمد دارد را در یک شب گرفت؟ بنابراین باید بدانیم
جریان��ی که در کش��ور اتفاق می افتدقطع��ا جریانات

وی با اش��اره به این ک��ه الریجانی رئیس مجلس در
جایی تصویب  20دقیقه ای برجام را رد کرده اس��ت،
گف��ت :واهلل قس��م تصویب برج��ام در مجلس به 20
دقیقه هم نرس��ید و رئیس مجل��س اجازه اعتراض به
کسی نمی داد .نوباوه با اشاره به اینکه رهبری فرمودند
بمب حرام است اما در جایی فرمودند وجود مواد غنی
شده در کشور ،قدرت بازدارندگی ایجاد می کند ،گفت:
تاریخ خواه��د گفت چه خیانت هایی توس��ط افرادی
ص��ورت گرفته اس��ت که ده تن مواد غنی ش��ده را با
توطئه از کشور خارج کردند.
برخی می خواهند  FATFو  CFTتصویب شود که

معنای آن رانمی دانند

وی اضافه ک��رد :افرادی می گوین��د  Fatf، cftو...
تصویب ش��ود که خودش��ان معنای آن را نمی دانند.
کارش��ناس مس��ائل سیاسی با اش��اره به اینکه برخی
اتفاقات در کشور به هیچ وجه اتفاقی نیست بلکه پازل
دشمن است ،خاطرنش��ان کرد :اطمینان داشته باشید
یک بع��د همه حرکتهای اخیر ب��ه داخل برمیگردد.
وی عنوان داش��ت :کم کم دم خروس پیدا خواهد شد
روزنام��ه های اصالح طلب در عرض س��ه روز حدود
 ۲۰۰خب��ر درباره ضرورت تصویب اف ای تی اف می
دهند که این جریانات کام ً
ال حساب شده است .نوباوه
ابرازک��رد :یکی از مس��ائلی که مرتبط با ترور س��ردار
س��لیمانی اتفاق افتاد این طور نیس��ت که فکر کنیم
آمریکاییها قبال نمی توانستند این ترور را انجام دهند
و االن توانس��ته اند زیرا یک��ی از نزدیکترین افراد به
س��ردار سلیمانی گفت در بس��یاری از مکان هایی که
حضور داشتیم پهپادهای آمریکایی را در باالی سرمان
میدیدیم و احتمال زیاد وجود داشت که ما را هدف قرار

دهن��د چرا نمی زندند .وی با اش��اره به اینکه اگر چند
حادثه را بررسی کنیم رویکرد آمریکا را خواهیم فهمید،
گفت :جان بولتون گفت م��ا از  ۶ماه قبل برنامه ترور
س��ردار سلیمانی را در دس��تور کار قرار دادیم به شرط
اینکه به هدف مورد نظر خود برسیم.
آمریکا به دنبال برگرداندن داعش است


نماینده ادوار مجلس افزود :رویکرد آمریکا بازگرداندن
داعش اس��ت زی��را خودش نمیتواند جن��گ را انجام
بدهد ،بنابراین جنگ نیابتی راه میاندازد .وی ادامه داد:
هیچ کدام از کش��ورهای اروپایی ترور سردار سلیمانی
را محکوم نکردند و این نقض حاکمیت است؛ آمریکا
با استراتژی جدید به دنبال احیای داعش است .نوباوه
اضافه کرد :آمریکایی ها فکر کردند با توجه به شرایط
اقتصادی و تمام شدن تحمل مردم ایران دیگر توان باز
دادن ندارد و بهترین وقت را برای ترور سردار سلیمانی
انتخاب کردند .وی تاکید کرد :اتفاق کنونی تنها بحث
ش��هادت یک سردار نیس��ت؛ جماعتی در داخل ایران
هس��تند که فقط به دنبال مذاکره بودند ،کس��انی که
به این نتیجه می رس��ند بزرگترین سردار ملی کشور
ایران را ترور کنند قطع ًا ب��دون پاس نیروهای داخلی
دشمن امکان پذیر نیست.
خ�ون به�ای حاج قاس�م س�لیمانی بی�رون راندن

آمریکا از منطقه است

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد :ایران قطع ًا
انتقام خواه��د گرفت اما معتقدم ای��ران انتقام خود را
قب ً
ال توس��ط سردار سلیمانی با خروج آمریکا از مناطق
مختلف گرفته اس��ت؛ خون بهای حاج قاسم سلیمانی
و یارانش فقط خروج و بی��رون راندن آمریکایی ها از
منطقه است.

س�ردار س�لیمانی مقاومت را تبدیل به یک مکتب و

ایدئولوژی مبارزه کرد

وی افزود :یک��ی از ویژگیهای سردارس��لیمانی این

ب��ود که همیش��ه تاکی��د داش��ت از آمریکا نترس��ید؛
س��ردار س��لیمانی مقاومت را تبدیل به یک مکتب و
ایدئولوژی مبارزه کرد ک��ه آمریکا را از مناطق فراری
م��ی داد بنابراین ما قبال انتقام خود را گرفتیم و پیروز
بوده ایم .نوباوه عن��وان کرد :خطر اصلی فقط عوامل
داخلی هستند که نصف شان به خاطر دزدی و فساد و
اختالس در زندان بودند و حاال اس��تراتژیس می شوند
و درب��اره انق�لاب صحبت میکنند .وی با اش��اره به
اینکه این که برخی می گویند در انتخابات مش��ارکت
مردم کم خواهد بود صرف ًا یک توهین به ملت اس��ت،
افزود :مگر ملت میخوابند تا دش��من هر آنچه دوست
دارد انجام دهد .نماین��ده ادوار مختلف مجلس گفت:
مردم پای انتخابات همین جمعیت میلیونی این روزها
هستند که از همان لحظه اول نسبت به شهادت سردار
سلیمانی در خیابان ها عکس العمل نشان داده اند.

م�ردم با حض�ور حداکثری در انتخابات دش�من را

ناامید خواهد کرد

وی ادامه داد :این مردم با همه ش��رایطی که دارند به
خیابان ها آمده اند آیا این مردم مخالف انقالب هستند
و مهم ترین رکن دموکراس��ی یعنی مجلس را نادیده
می گیرند؟ این بزرگترین اشتباه دشمن است .نوباوه با
اشاره به اینکه رهبر انقالب فرمودند مردم باید فردی
را انتخاب کنند که کاربلد ،انقالبی و با تقوا باشد ،تاکید
کرد :امروز مردم باید ف��ردی را برای مجلس انتخاب
کنند که قدرت تفکر و ش��جاعت داش��ته باشد؛ مردم
برای رقم زدن آینده خودشان باید بدانند ذات مجلس
برای بازرسی و نظارت بر اعمال قوه مجریه است پس
ب��ا این نگاه نماینده خود را انتخاب کند .وی ادامه داد:
بعد از فروک��ش کردن حوادث اخیر اتفاقات مهمی در
جوام��ع بین المللی خواهد افتاد ،ایران منافع انقالب را
در نظ��ر دارد و بزرگترین طرح ایران خروج آمریکا از
منطقه خواهد بود.

روزنامه نیویورک تایمز با انتش��ار پیامی در
صفحه خود در توئیتر به گام پنجم برجامی
ای��ران واکنش نش��ان داد .به گزارش مهر،
نیوی��ورک تایمز در پیام خ��ود در توئیتر که
البته در نسخه مکتوب نیز به صورت مفصل
تر به آن پرداخته اس��ت مینویس��د :رئیس
جمهور فک��ر میکرد که توافق هس��تهای
ایران (برج��ام) توافقی ضعیف اس��ت زیرا
محدودیتهای ایران بعد از  ۱۵س��ال تمام
میش��وند .اما اکنون ایران اعالم کرده که
تم��ام آن محدودیتها پایان یافتهاند ،یعنی
 ۱۰سال قبل از برنامه زمانبندی شده .قمار
ترامپ در این رابطه شکست خورد .گفتنی
اس��ت ایران در گام پنجم کاهش تعهدات
خود ،آخرین مورد کلیدی از محدودیتهای
عملیات��ی خود در برج��ام ،یعنی محدودیت
در تعداد س��انتریفیوژها را کن��ار میگذارد.
بدین ترتیب برنامه هستهای ایران دیگر با
هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (ش��امل
ظرفیت غنی س��ازی ،درصد غنی س��ازی،
میزان مواد غنی ش��ده ،و تحقیق و توسعه)
مواجه نیست و از این پس ،برنامه هستهای
ایران صرف ًا بر اس��اس نیازه��ای فنی خود
پیش خواهد رفت.
تالش فرانسه برای بازداشتن ایران از
گرفتن «انتقام سخت»

وزی��ر امور خارج��ه فرانس��ه در اظهاراتی از
ایران خواست تا به دنبال گرفتن انتقام خون
سردار قاسم سلیمانی نباشد .به گزارش مهر،
«ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانس��ه در
گفتگویی ب��ا تلویزیون «ب��یافام» عنوان
داش��ت که تهران باید از تالفی کردن ترور
قاسم س��لیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه
پاس��داران ،خودداری کن��د .لودریان گفت:
«ضروری اس��ت که ایران انتق��ام یا تالفی
را کنار بگ��ذارد .خوش��بختانه فضایی برای
دیپلماسی وجود دارد».
ایران آمریکا را مجبور
به عقبنشینی کرد

عضو شورای عالی سیاسی یمن به پیامدهای
ترور سردار سلیمانی توس��ط تروریستهای
آمریکایی اشاره کرد .به گزارش خبرگزاری
مهر ب��ه نق��ل از اس��پوتنیک ،محمد علی
الحوثی عضو ش��ورای عالی سیاس��ی یمن
تاکی��د ک��رد که ای��ران با اش��کهایی که
برای شهادت سردار س��لیمانی و همراهان
وی ریخت تا االن توانس��ته آمریکاییها را
مجبور به عقب نش��ینی کند یا دس��ت کم
همانط��ور که وزیر دفاع آمری��کا گفته آنها
را مجبور به جابه جایی در منطقه کند .وی
افزود :این در حالی اس��ت که هنوز پاس��خ
ایران به این اقدام آمریکا آغاز نشده است.
بعد از جنایت آمریکا دیگر جایی
برای دیپلماسی وجود ندارد

سردبیر روزنامه رای الیوم در مطلبی نوشت
اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور فرماندهان
مقاوم��ت ،پای��ان حض��ور این کش��ور در
منطق��ه را رق��م خواه��د زد .ب��ه گزارش
گروه بینالملل باش��گاه خبرنگاران جوان،
عبدالباری عطوان ،س��ردبیر روزنامه «رای
الیوم» در مطلبی نوش��ت :نخس��تین گلوله
ش��لیک ش��ده به انتقام جنایت ترور قاسم
س��لیمانی و ابومهدی المهندس به دس��ت
آمریکا ،گلولهای سیاس��ی و حقوقی بود که
پارلمان عراق ش��لیک کرد .پارلمان عراق
روز یکش��نبه ب��ا اکثری��ت آراء پیشنویس
قانون��ی را تصوی��ب کرد ک��ه در آن اخراج
فوری هم��ه نیروهای خارج��ی و در رأس
آنها آمریکاییها و لغو توافقنامه امنیتی با
این کش��ور و ممنوع کردن هرگونه استفاده
این نیروها از آسمان عراق درخواست شده
اس��ت .اما گلوله دوم را ایران ش��لیک کرد
که  ۳۵هدف مهم آمری��کا در خاورمیانه و
همچنی��ن تلآویو را ب��رای بمباران و نابود
کردن مش��خص کرد .در ای��ن مقاله آمده
اس��ت :مقدمات سیاسی برای پاسخ نظامی
که قریبالوقوع اس��ت ،زمانی فراهم ش��د
که ایران هرگونه میانجیگری کش��ورهای
خلیج (فارس) را رد کرد و نامههایی را که از
سوی آمریکا با خود آورده بودند ،باز نکرده،
پس فرستاد و تاکید کرد بعد از این جنایت
آمریکا دیگر جایی برای دیپلماس��ی وجود
ندارد .س��ید مقتدا صدر ،رهبر فراکس��یون
س��ائرون در پارلم��ان ع��راق ،تاکی��د کرد
اخراج نیروهای آمریکایی از عراق ،پاسخی
مالیم اس��ت که متناس��ب با میزان نقض
حاکمیت عراق به دس��ت آمریکا نیس��ت و
باید اخراج آمریکاییها با ذلت همراه باشد.
او گروههای مس��لح عراق��ی را به وحدت و
تش��کیل نیروهای مس��لح مقاوم��ت برای
ضرب��ه زدن ب��ه آمریکا نه فق��ط در عراق
بلکه در خارج از این کشور و بستن سفارت
آمریکا و جرم دانس��تن هرگون��ه تماس با
واشنگتن دعوت کرد.

