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پیام رهبر انقالب در پی شهادت جانباز شهید سید نورخدا موسویمفرد

در پ��ي شه��ادت جانباز دف��اع از امني��ت ،سيد
نورخدا موسويمفرد ،رهب��ر انقالب اسالميدر
پياميشفاهي ،شه��ادت وي را به مردم لرستان
و خانوادهي اين شهي��د عزيز تبريک و تسليت
گفتن��د .به نق��ل از پايگ��اه اطالعرساني دفتر
حف��ظ و نشر آث��ار حضرت آي��تاهلل خامنهاي،
در پ��ي شه��ادت جانباز دف��اع از امني��ت ،سيد

افشاگری خبرنگار گاردین درباره رابطه
قتلخاشقجیبا«ایراناینترنشنال»

خبرنگ��ار روزنام��ه گاردي��ن ب��ا انتشار
پياميعن��وان داشت��ه که قت��ل «جمال
خاشقج��ي» به دليل افشاگ��ري وي در
مورد منبع مالي شبکه ضد ايراني «ايران
اينترنشنال» بوده است.
ب��ه گزارش مه��ر ،روزنام��ه گاردين در
تاري��خ دوم اکتب��ر در گزارشي به نقل از
ي��ک منبع سعودي اعالم ک��رده بود که
حکومت عربستان ملبغ  ۲۵۰ميليون دالر
ب��ه صورت ساالنه ب��ه شبکه ضد ايراني
«ايران اينترنشنال» که دفتر آن در لندن
است کمک ميکند.
در همين رابطه ديروز جمعه «سعيد کمالي
دهقان» خبرنگار روزنامه گاردين با انتشار
پيام��يدر توئيت��ر اعالم ک��رده ميتوانم
تاکي��د کنم که جم��ال خاشقجي به اين
دليل کشته شد ک��ه صبح ۲۶سپتامبر از
استانبول بامن تماس گفت وفاش کردکه
محمد ب��ن سلمان و سع��ود القحطاني،
شبکه ايران اينترنشنال در لندن را تامين
مالي ميکنند.
اين خبرنگ��ار در توئيت ديگ��ر افزود :از
گاردين و ترکيه ميخواهم که توئيت من
را تاييد کنند.
جمال خاشقجي خبرنگر منتقد عربستاني
بود که مفث��ود شدن وي در ماه اکتبر در
کنسولگري عربستان در استانوبل جنجال
رسانهاي زيادي را به وجود آورد.
عريستان در ابتدا مدعي بود که خاشقجي
از کنسولگ��ري خ��ارج ش��ده ام��ا فشار
رسانهاي و افکار عموميدر نهايت رياض
را وادار به اعتراف به قتل خاشقجي کرد.
بع��د از اعت��راف سعوديه��ا ب��ه قت��ل
خاشقجي ،سلمان ب��ن عبدالعزيز پادشاه
سع��ودي در احکاميجداگانه القحطاني،
احمد العسيري معاون دستگاه اطالعات
عموم��يو سخنگ��وي پيشي��ن ائتالف
سع��ودي در جنگ عليه يم��ن ،سرتيپ
محمد مريح مع��اون اطالعاتي ،سرتيپ
عب��داهلل بن خليف��ه الشايع مع��اون امور
انسان��ي و سرتيپ رشاد المحمادي مدير
اداره اطالع��ات عموم��يو حفاظ��ت در
دستگ��اه اطالع��ات عموميعربستان را
برکنار کرد.
روزنام��ه گاردي��ن چندي پي��ش به نقل
از منابع��ي که ن��ام نبرده ب��ود ،نوشت،
القحطاني نماينده تام االختيار اطالعاتي
ب��ن سلمان ،در تامي��ن بودجه تلويزيون
ايران اينترنشنال دست داشته است.
برایان هوک :احتمال حادثه برای
نفت کشهای ایران باالست!

نماين��ده وي��ژه آمريکا در ام��ور ايران با
ادع��اي اينکه نفت کشه��اي ايراني در
هنگ��ام تردد دستگاه فرستن��ده راديويي
خود را خاموش ميکنند ،از احتمال باالي
ب��روز حادثه توسط اين نفت کشها خبر
داد.
به گ��زارش مهر به نق��ل از عرب نيوز،
متعاق��ب اج��راي دور دوم تحريمه��اي
واشنگتن عليه ايران از روز دوشنبه (پنجم
نوامبر) مقام��ات آمريکا ادعا ميکنند که
نفت کشه��اي ايران ب��ا خاموش کردن
دستگ��اه فرستن��ده راديوي��ي در تالش
هستند تا مسي��ر حرکت و جابجاييهاي
خود را پنهان سازند.
«براي��ان هوک» نماينده وي��ژه آمريکا
در ام��ور ايران با طرح اي��ن اتهام ،گفت
که اين اق��دام نفت کشهاي ايراني براي
امني��ت کشتيراني يک موض��وع نگران
کننده بشمار ميرود.
وي در ي��ک پي��ام ويدئوي��ي خطاب به
م��ردم اي��ران مدع��ي شد که ب��ا وجود
اعمال تحريمهاي سخت عليه جمهوري
اسالمي ،ف��روش غ��ذا ،دارو ،تجهيزات
پزشکي و کاالهاي کش��اورزي به ايران
هرگز تحريم نبوده و نيست!
پلیس دانمارک  ۳عنصر و حامی
حمله تروریستی اهواز را آزاد کرد!

پليس دانمارک در اقداميشتاب زده اعالم
کرد سه عضو گروه تروريستي االحوازيه
که بازداشت شده بودند را آزاد کرد!
ب��ه گزارش مهر به نقل از رسانه وابسته
به وزارت خارجه آمريکا ،پليس دانمارک
حامي��ان حمله تروريستي اه��واز در اين
کشور را آزاد کرد.
بر اين اساس ،پليس دانمارک اعالم کرد
که  ۳فردي را که به اتهام تمجيد از حمله
تروريستي  ۲۲سپتامبر ( ۳۱شهريور) اهواز
بازداشت کرده بود را آزاد کرده است.
پلي��س دانم��ارک مدعي اس��ت پس از
تحقي��ق از اين اف��راد ،مشخص شد که
آنها بيگناه هستند و لذا اين افراد را آزاد
کرده است!
اين در حاليست ک��ه پليس اذعان کرده
است ک��ه بازداش��ت شدگان دي��روز از
اعضاي گروهک تروريست��ي االحوازيه
هستند.

نورخدا موسويمفرد ،رهب��ر انقالب اسالميدر
پياميشفاهي ،شه��ادت وي را به مردم لرستان
و خانوادهي اين شهي��د عزيز تبريک و تسليت
گفتند .س��ردار حسين اشت��ري فرمانده نيروي
انتظاميجمهوري اسالمياي��ران که صبح پنج
شنبه در مراسم تشييع پيکر مطهر اين شهيد در
خرمآباد حض��ور يافته بود ،طي سخناني در اين

مراسم اظهار داش��ت :در تماسي تلفني از دفتر
مق��ام معظم رهبري اعالم شد که رهبر انقالب
فرمودهاند «در مراسم که شرکت کرديد ،سالم
ما را به مردم لرستان و خانوادهي شهيد برسانيد
و از ق��ول ما شهادت ايشان را تبريک و تسليت
بگوييد».
سيد نورخ��دا موسويمف��رد ،از مأموران نيروي

انتظام��ي ۱۷ ،اسفندماه س��ال  ۸۷در منطقهي
الر است��ان سيستان و بلوچست��ان مورد اصابت
گلولهي گروه��ک تروريستي عبدالمالک ريگي
قرار گرفت و از ناحيهي سر مجروح شد و به کما
رفت .جانباز  ۱۰۰درص��د لرستاني که به شهيد
زن��دهي کشور مشهور ب��ود ۱۰ ،سال در کما به
س��ر ميبرد تا اينکه در شب رحلت پيامبر اعظم

و شهادت امام حسن مجتبي (صلواتاهللعليهما)
آسماني شد.

نمايندگان مجلس و کارشناسان سياسي نسبت به عمل نکردن قاره سبز به درباره وعدههای برجامی اعتراض کردند؛

گ�روه سياس�ي :با خ��روج آمريک��ا از برجام و بازگش��ت دوباره
تحريمه��اي ظالمانه ،اروپاييها وعده دادند با اقدامات خود ايران
را همچنان از فوايد برجام بهره مند ميکنند اما با گذشت چندين
ماه همه چيز در حد حرف باقي مانده است.
به گزارش «عصرايراني��ان» ،همين موضوع باعث شده تا قاطبه
ناظران سياسي بر اين اعتقاد باشند که فرصت اروپا محدود است
و اي��ران بايد اقداميمتقابل در قب��ال اين وعده و وعيدها صورت
دهد.

ت ُکشیاروپایی
وق 

اروپا به دنبال وقت کشي است

در همين رابطه،حجتاالسالم سيدناصر موسوي الرگاني نماينده
م��ردم فالورج��ان و عضو کميسيون اقتص��ادي مجلس شوراي
اسالمي ،با اشاره به اعمال تحريمهاي آمريکا عليه ايران ،اظهار
داش��ت :دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريک��ا تحريمهاي آمريکا
علي��ه ايران را بهط��ور کامل بازگرداند و اي��ن در حالي است که
همزم��ان اروپا هم با تأخير فراوان به دنب��ال وقتکشي و خريد
زم��ان بيشتر از ايران است تا از انجام تعهدات خود در ذيل برجام
از جمله آغاز مبادالت بانکي با هدف بازگرداندن درآمدهاي ارزي
مردم ايران طفره رود.
وي در گف��ت و گ��و با فارس،اف��زود :براي ترميم اي��ن معادله و
وادارس��ازي اروپا به اتخاذ اقدامات عملي ب��راي راهاندازي کانال
مبادالت مالي ،بايد اقداماتي عملي از سوي نظام صورت گيرد.
عض��و کميسيون اقتص��ادي مجلس ش��وراي اسالميهمچنين
تصريح کرد :بايد اين موضوع براي اروپا مسجل شود که هر گونه
تأخير بيشتر در انج��ام اقدامات عملي ،هزينههاي دشواري را در
پي خواهد داشت.
موس��وي الرگان��ي در ادامه تصريح کرد :در ح��ال حاضر تعديل
معن��ادار تعهدات ايران در ذيل برج��ام ميتواند گشايشي در اين
وضعي��ت ايجاد کند تا دولت بتواند با نقد کردن اين آخرين امتياز
قاب��ل درياف��ت در ذيل اين معامله و نيز انج��ام مبادالت بانکي،
وضعيت ارزي و اقتصادي کشور را هم تا حدودي بهبود بخشد.
وي در خاتمه خاطرنشان کرد :دولت بايد با استناد به بند  36برجام،
تعهدات خ��ود از جمله پايبندي به سق��ف  300کيلوگرميذخاير
اورانيوميرا تعديل کند.
اتحادي�ه اروپا به تعهدات برجاميخود عمل نکند بايد گام به
گام از تعهدات خود خارج شويم

در عين حال،حسنهانيزاده کارشناس مسائل بينالملل  ،با اشاره
به عدم تعهدات برجامياز سوي آمريکا و غرب اظهار داشت:سه
کش��ور اروپايي ب��ه عالوه روسيه و چين بع��د از خروج آمريکا از
برج��ام تاکيد داشتند که در چارچوب برج��ام همکاري خود را در
حوزههاي مالي ،اقتصادي و سياسي با ايرانادامه خواهند داد.
وي در گف��ت و گ��و با فارس با بيان اينک��ه همه اظهارنظرهاي
مقام��ات اتحاديه اروپا تاکنون جنبه انشاي��ي داشته است ،گفت:
مقامات اروپايي تاکنون گامهاي عملي براي اثبات حسن نيت از
خ��ود نشان ندادند و اين نش��ان ميدهد که نوعي نگاه دوگانه از
سوي کشورهاي اتحاديه اروپا نسبت به برجام وجود دارد.
اين کارشناس مسائل بينالملل بر اين باور است که اتحاديه اروپا
از يک سو تحت فشار آمريکا رفتاري غيرمتعارف و شفاهي داشته
باشد و از برداشتن گام عمل��ي براي همکاري با ايران خودداري
کنند.
هان��يزاده با بيان اينک��ه اتحاديه اروپا تابع��ي از اراده کاخ سفيد
است ،گفت :اتحادي��ه اروپا هيچ گاه منافع خود را به خاطر ايران

منصرف کنند و در اين زمينه رايزنيهايي را انجام ميدهند ،افزود:
البته اروپاييها بر ادامه برجام و پايبندي به اين توافق بينالمللي
پافش��اري ميکنند .در شرايط فعلي ما بايد اروپاييها را به اجراي
هر چه سريعتر مکانيزم مالي مورد نظرشان براي ارتباط با ايران و
تعهد به توافقات صورت گرفته با ايران وادار کنيم و پيگيريهاي
بيشتري در اين زمينه داشته باشيم.
رئيس کميت��ه امنيت کميسيون امنيت مل��ي و سياست خارجي
مجلس با بيان اينکه اعالم زمان براي اجراي مکانيزم مالي اروپا
دست ما نيست بلکه اروپاييها بايد آن را اعالم رسميکنند ،گفت:
البت��ه وزارت خارجه هم باي��د در اين زمينه فعالتر باشد تا هر چه
زودتر اين تعهد عملياتي شود.
گاردين :اروپا محکم بايستد

تح��ت تاثير قرار نخواهد داد ،بنابراين به نظر ميرسد که دستگاه
ديپلماسي ايران بايد ي��ک ضرباالجل مشخصي براي اتحاديه
اروپ��ا تعيين کرده تا ظرف مدتي معين کشورهاي غربي کارهاي
عملي مربوط به همکاري با ايران در چارچوب برجام را مشخص
کنند تا ايران بتواند همچنان در تعامل با آنها باقي بماند.
وي خاطرنش��ان کرد:اگر سازوکاري عملي از سوي اتحاديه اروپا
در چارچوب برجام مشخص نشود باقي ماندن ايران در برجام تنها
ب��ه ضرر ايران خواهد ب��ود و هيچ گونه منفعت و سودي براي ما
نخواهد داشت.
اي��ن کارشناس مسائ��ل بينالملل بر اين ب��اور است که دستگاه
ديپلماسي ايران بايد گامهاي مؤثري جهت تحت فشار قرار دادن
اتحاديه اروپا و تعيين يک کميته مشترک همکاري در حوزههاي
اقتصادي با اتحاديه اروپا ايجاد کند.
هانيزاده گفت:در غير اين صورت اظهار نظر شفاهي و انشايي از
س��وي کشورهاي اتحاديه اروپا مؤثر نخواهد بود ،بنابراين وزارت
ام��ور خارجه اي��ران بايد شديدا يک ضرباالج��ل و اخطاري به
اتحاديه اروپا بدهد.
وي در عي��ن حال تاکيد کرد :ايران بايد همچنان که به تعهدات
خود عمل کرده مذاکرات جديدي با اتحاديه اروپا صورت دهد که
اگ��ر اتحاديه اروپا به تعهدات خود عمل نکرد ايران گام به گام از
تعهدات خود خارج شود.
اين کارشناس مسائل بينالملل گفت :اگر قرار باشد برجام منافعي
ب��راي ايران نداشته باشد همان بهتر که اساسا اين توافقنامه کم
لن يکن شود.
دس�تگاه دیپلماس�ی مذاکرات خود با اروپ�ا را تعیین تکلیف
کند

همچنين عضو کميسي��ون امنيت ملي مجلس گفت :به دستگاه
ديپلماس��ي گفته شده است که هر چ��ه سريعتر مذاکرات خود با
اروپا را جلو ببرد و تعيين تکليف کند.
مسعود گودرزي در گفتگو با مهر اظهار داشت :رايزنيها با اروپا
بعد از خروج امريکا از برجام آغاز شد و در حال حاضر نيز با برخي
از اين کشورها به توافقات خوبي دست يافته ايم.
نماينده م��ردم ممسني و رستم در مجلس شوراي اسالميافزود:
برخي کشورهاي اروپايي ني��ز اعالم کردهاند که خريد نفت را از

ايران ادامه خواهند داد و مقرر شده است که مکانيزميتعريف شود
تا منابع حاصل از فروش نفت به ايران تدوين شود.
گ��ودرزي تصريح کرد :اخيرا نيز موگريني بيانيهاي صادر و تاکيد
کرد ،اروپا به دنبال انتقال منابع حاصل از فروش نفت ايران است.
مذاکرات ايران با کشورهاي اروپايي در حال پيشرفت است.
عض��و کميسيون امنيت ملي مجلس در خصوص علت به نتيجه
نرسي��دن مذاکرات اي��ران و اروپا ،گفت :ک��ش دار بودن نقص
مذاکرات است .هم��ه طرفها منتظر بودند که ببينند چه اتفاقي
ميافتد .ضمن اينکه معمو ًال اروپاييها بايد مالحظاتي را در نظر
بگيرند که اين امر موجب طوالني تر شدن روند مذاکرات شد.
وي خاطرنشان کرد :به دستگاه ديپلماسي گفته شده است که هر
چه سريعتر مذاکرات خود با اروپا را جلو ببرد و به نتيجه برساند.
گودرزي گفت :پس از خروج آمريکا از برجام اعالم شد که وزارت
امور خارجه بايد هرچه سريعتر نوع حمايت اروپا از ايران را تعيين
تکليف کند .اتحاديه اروپا بايد هرچه سريعتر برنامه عملي خود را
اع�لام کند در غير اين صورت ب��ه صورت شفاف مواضع خود را
اعالم کند تا ايران تکليف خود را بداند.
مکانیزم مالی اروپا باید هر چه سریعتر اجرایی شود

همچنين،رئيس کميته امنيت مجلس گفت :ما بايد اروپاييها را به
اجراي هر چه سريعتر مکانيزم مالي مورد نظرشان براي ارتباط با
ايران و تعهد به توافقات صورت گرفته با ايران وادار کنيم.
ولياهلل نانواکناري ،رئيس کميته امنيت مجلس در گفتگو با مهر،
در پاس��خ به سوالي مبني بر اينکه ب��ا توجه به وعدههاي پس و
پي��ش اروپاييها و آغاز دور جديد تحريمها چقدر ميتوانيم روي
کمک اروپاييها براي دور زدن تحريمها حساب باز کنيم ،گفت:
قطعا نميتوانيم به اروپاييها اعتماد کامل و صد در صدي داشته
باشي��م و جاي شک و شبه��ه دارد که آنان به همه تعهدات خود
در قبال ايران پايبند باشند .رئيس کميته امنيت کميسيون امنيت
ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه البته روند مذاکره با
اروپ��ا اميدوارکننده است ،تصريح ک��رد :اميدواريم حرف و عمل
اروپاييها يک��ي باشد و متعهد به توافقات خود با ايران در زمينه
اجرايي کردن مکانيزم مالي باشند.
نانواکناري با اشاره به اينکه آمريکاييها و صهيونيستها اين روزها
بيش از پيش به دنبال آن هستند که اروپاييها را از ارتباط با ايران

بع��د از اعمال دوباره تحريمهاي هست��هاي و نفتي آمريکا عليه
اي��ران ،روزنامه انگليسي گاردين در سرمقاله خودنوشت اروپا بايد
محکم بايستد.
گاردي��ن در سرمقاله خود نوشت« ،دونالد ترامپ» رئيس جمهور
آمريکا گفته بود برجام مانعي براي دستيابي ايران به بمب نميشود
و بازگرداني تحريمها براي اين انجام گرفته است تا جلوي «رفتار
غيرقانوني» ايران را بگيرد .اما آمريکا در حالي ايران را تحريم کرد
که آژانس بينالمللي انرژي اتميهم��واره گزارش داده است که
تهران به اصول مربوط به آژانس پايبند بوده و کشورهاي اروپايي
که برجام را امضا کردهاند ،با گزارشهاي آژانس موافق هستند.
روزنامه گاردين ادامه داد ،با اين وجود ترامپ به برجام حملهور شد
و آن را بدترين توافق ممکن ناميده اما از سوي ديگر از پيشرفت
مذاکرات با کره شمالي ک��ه پيش از اين زرادخانه اتميداشت ،با
اغراق سخن ميگفت .اين رفتار آمريکا ،تالش براي حفظ اصول
و تعهدات نيست بلکه تحميل کردن يکجانبه قدرت است.
در ادام��ه سرمقاله گاردين آمده است ،اي��ن که گفته شود هدف
تحريمها دست يابي به تواف��ق بهتري است ،حتي ارزش اين را
ندارد که جدي گرفته شود.
مقاله گاردين افزود« ،لرد نورمن لمونت» نماينده تجاري انگليس
در اي��ران همزمان ب��ا تحريمهاي آمريکا علي��ه ايران گفت که
واشنگتن دنبال تغيير رژي��م در ايران با ايجاد نارضايتي در ميان
م��ردم است .دولت آمريکا مردم عادي را در ايران به عنوان يک
ابزار ميپندارد ،اما وقتي ايرانيها با سختي مواجه شوند ،احتمال
اينک��ه راه فراري از آن پي��دا کنند بسيار بيشتر از آن است که در
مقاب��ل حکومت بايستند .گاردين ادامه داد ،اين تحريمها معاهده
منع اشاعه هستهاي را در معرض خطر قرار ميدهد .دولت ترامپ
ماه گذشته از پيمان منع موشکهاي هستهاي ميان برد با روسيه
خ��ارج شد و به گفته برخي کارشناس��ان وقتي يکي از طرفين از
معاهدهاي بينالملل��ي خارج ميشود يعني اين امکان را به ديگر
طرفي��ن ميدهد ک��ه آن را به پايان برسانن��د .در ادامه سرمقاله
آم��ده است ،برخي اميدوارند يک توافق جديد ارائه شود تا ترامپ
مدعي موفقيتي فردي براي خودش باشد يعني همان اتفاقي که
در مذاکره با کره شمالي روي داد .در انتهاي سرمقاله گاردين آمده
اس��ت ،وزير دارايي فرانسه پيشتر گفته بود همکاري اقتصادي با
ايران ،تنها براي ايران نيست بلکه مسئله حاکميت اقتصادي اروپا
اس��ت .اروپا در تالش است با استف��اده از «ساز و کار ويژه» اين
امکان را ب��راي شرکتهاي اروپايي فراهم کند تا از تحريمهاي
اي��ران بگريزند .گرچ��ه اين اقدامات اروپ��ا ميتواند تنها نمادين
باشد ام��ا براي تعهد به نظم بينالمللي و ب��ه عنوان نشانهاي از
جايگزينهاي در حال پيدايش مقابل آمريکا ،حائز اهميت است.

واکنشسرلشکرجعفریبهاظهاراتپمپئو؛

کشورهای اسالمی با دستان سردار سلیمانی از لوث تروریست ها پاک شد

فرمان��ده کل سپاه پاس��داران گفت :ب��ا دستان
پ��اک و تدبي��ر ب��ي نظي��ر و همت بلن��د قاسم
سليماني اين اسوه و الگ��وي مقاومت ،سرزمين
کشورهاي مظل��وم اسالميمنطقه از لوث وجود
تروريستهاي تکفيري پاک شد.
ب��ه گزارش «عصرايرانيان»،به نقل از سپاه نيوز،
در پ��ي اظه��ارات سخي��ف روز گذشت��ه مايک
پمپئ��و ،وزير ام��ور خارجه امريک��ا در کنفرانس
خب��ري مشترک با وزير خزان��ه داري اين کشور
و توجي��ه اعمال تحريمه��اي ظالمانه عليه ملت
ايران با اتهام زني به سرلشکر سليماني ،فرمانده
نيروي قدس سپ��اه که ايفاگر نقشي بيبديل در
شکس��ت توطئه امريکايي،عبري و عربي داعش
و تروريستهاي تکفيري عليه مردم منطقه بود،
س��ردار سرلشکر محمدعلي جعفري فرمانده کل
سپاه پاسداران انق�لاب اسالميبا تقبيح سخنان
وي ،اظه��ار داش��ت :آق��اي پمپئو ،اگ��ر به فکر
آب��روي خود نيستيد ،الاقل دلتان به حال حيثيت
کشورتان بس��وزد .اين اظه��ارات مضحک و از

سر عج��ز و ناتواني را چرا و ب��ا چه هدفي بيان
ميکني��د؟ يعني شما واقعا اعتقاد داريد عربستان
که دستانش تا مرفق به خون هزاران تن از مردم
مظل��وم يمن  ،بحرين و نيز مردم و اتباع خود از
جمله خاشقجي آلوده اس��ت ،با تروريسم مبارزه
ميکند؟
وي ب��ا اش��اره به نق��ش سرلشک��ر سليماني در
نج��ات و رهايي ملتهاي عراق و سوريه از فتنه
داع��ش و جناي��ات تروريسته��اي تکفيري در
جبهه مقاومت ،تصريح کرد :اين شما هستيد که
دستتان به خون مظلومان منطقه آغشته است يا
س��ردار سليماني که عمر خ��ود را براي مبارزه با
تروريسم و داعشيهاي دست پرورده شما صرف
کرده و ميکند.
سرلشکر جعف��ري در ادامه تصريح کرد :همگان
ميدانند با دستان پاک و تدبير بي نظير و همت
بلن��د قاسم سليماني اين اسوه و الگوي مقاومت،
تروريسته��اي تکفيري و غير تکفيري به درک
واصل و خون ناپاک مزدوران و جنايتکاران شما

به زمين ريخته شده ک��ه نتيجه اش پاک شدن
سرزمين کشوره��اي مظل��وم اسالميمنطقه از
لوث وجود تروريستهاي تکفيري است.
فرمان��ده کل سپ��اه پاس��داران ،آمريک��ا ،رژيم
اشغالگ��ر ق��دس و عربستان را حامي��ان اصلي
تروريس��م تکفيري خوان��د و تاکيد کرد :بيش از
اين آمريک��ا را با اين اظهارات سخيف و ذليالنه
بي آبرو نکنيد.

مواض�ع پمپئ�و ب�راي آمري�کا خف�ت ب�ه بار
ميآورد

در عي��ن حال،مسئ��ول سياسي دفت��ر عقيدتي
سياس��ي فرمان��ده کل ق��وا گفت:س��ردار قاسم
سليماني در ميان مردم ايران و منطقه محبوبيت
بسي��اري دارد و مواضع پمپئو براي آمريکا خفت
به بار ميآورد.
س��ردار مهدي سنايي راد مسئ��ول سياسي دفتر
عقيدتي سياس��ي فرمانده کل ق��وا در گفتگو با
مه��ر ،با اش��اره به سخنان ض��د ايراني چند روز

گذشت��ه مايک پمپئو ،وزير امور خارجه امريکا در
کنفران��س خبري مشترک با وزي��ر خزانه داري
اين کشور اظهارداشت :موضعگيري آقاي پمپئو
ناشي از عصبانيت حاصل از شکستهاي متعدد
در ط��ول اي��ن  ۴۰سال بعد از پي��روزي انقالب
اسالميايران است.
وي ادام��ه داد :پيروزيهاي مح��ور مقاومت در
ع��راق و سوريه با مديريت سردار قاسم سليماني
هم��ه نقشهه��اي آمريکاييها ب��راي منطقه را
ب��ا شکست روبرو کرده و موج��ب شده آنها اين
س��ردار عزيز اس�لام را هدف تهم��ت ،دروغ و
هجمههاي خود قرار دهند.
سردار سنايي راد شکس��ت استراتژي منطقهاي
آمريکاييه��ا و همچنين شکست راهبرد تحريم
علي��ه ايران را دليل واکنشه��اي عصبي سران
آمريک��ا دانس��ت و اف��زود :آمريکاييه��ا زمان
بسياري را ب��راي همراه کردن ديگر کشورها در
تحريم نفتي ايران صرف کردند اما در اين مسير
ب��ا شکست روبرو شده و مجب��ور شدند  ۸کشور

را از اي��ن تحريمها مستثن��ا کند ،به همين دليل
مواضعي را از روي عصبانيت و به دليل شکست
در اقدامات ضد ايراني خود اتخاذ ميکنند.
وي با اش��اره به موضع اخير سران امريکا درباره
يم��ن افزود :ما شاهد عق��ب نشيني آمريکاييها
در مواضعش��ان عليه يمن هستيم؛ اينها ناشي از
تغيير موازنهاي است که در منطقه به وجود آمده
و آمريکاييه��ا ايران را عام��ل اصلي اين تغيير
موازنه و عدم نتيجهگيري ميدانند.

حجت االسالم صدیقی در نماز جمعه تهران:

حجت االس�لام کاظم صديقي در خطبههاي نماز
جمع��ه تهران،با اشاره به اهمي��ت روز سيزده آبان،
گف��ت :اي��ن روز تجديد سه خاط��ره است؛ خاطره
اول تبعي��د حض��رت امام به جرم مقابل��ه با قانون
کاپيتوالسيون که اميدواريم مسئوالن ما قوانيني از
اين دست را اجازه ندهند که در کشور اجرا و تصويب
شود FATF .امروز هم��ان قانون کاپيتوالسيون
است ،از فرمايشات رهب��ري بياموزند که فرمودند
مراق��ب طرحهايي که از اتاق فکر استکبار براي ما
آماده ميشود و به دنبال استعمار هستند ،باشيد.
به گزارش مهر،وي گفت :از شوراي محترم نگهبان
ک��ه توقع انقالبي��ون و مردم م��ا را در اين مساله
ب��رآورده کردند تشکر ميکنم ،ولي ما عوض آنکه

 FATFهمان قانون کاپیتوالسیون است

ط��رف مقابل را خوشحال کنيم بايد از جوانان خود
استفاده کنيم و استعدادهاي داخلي را شکوفا کنيم
و از ظرفيتهاي داخلي استفاده کنيم .خاطره ديگر
هم شه��ادت دانش آموزان م��ا در سال  ۵۷به امر
آمريکا و به دست دژخيمان رژيم سابق بود .اين دو
حادثه تاسف بار بود .صديقي با بيان اينکه تسخير
الن��ه جاسوسي و گروگان گرفت��ن افراد داخل آن،
ضرب��ه شستي بود از جوانان م��ا و اين اقتدار را که
ملت��ي جرأت ميکند سفارت قدرت��ي که تا آن روز،
يکه تاز عرصه جهاني است به زير پا بگذارد ،نشات
گرفته از اقتدار انقالب اسالميما بود ،گفت :مساله
سيزده آب��ان براي ما هميشه از ي��ک ابعاد خاص
اجتماع��ي و سياسي اهمي��ت دارد ولي امسال که

آمريکا مساله تحريمها را پيش کشيده و با اين کار
ک�لاه سر ملت خود و ديگر ملتها ميگذارد براي
ما اهمي��ت بيشتري داشت.وي ادام��ه داد :آمريکا
فکر ميکند تحريمه��ا لولو جديدي است که ما را
ميترساند ،ما چهل است که به يمن اين تحريمها
به خودباوري و اعتمادي رسيديم که توليدات داخلي
بسياري را در حوزههاي دانش بنيان ،پزشکي ،دارو
و ديگر حوزهه��ا داريم .ما به فضل الهي در دوران
تحريمهاي آمريکا توانستيم صاحب موشک شويم،
صاحب صنعت و هواپيما و پهپاد هستيم .استقالل
طلب��ي و خودکفاي��ي جوانان و مردم م��ا زير سايه
تحريمهاي شما باعث شد که به مرحلهاي رسيديم
که نيازهايمان را خود تامين کنيم.

آمري�کا از هيچ خيانتي نس�بت به ايران دريغ
نکرده است

ام��ام جمعه موقت تهران اف��زود :بايد توجه داشته
باشيم که آمريک��ا از هيچ خيانتي در طول دو قرن
اخير و به خصوص چهل ساله اخير نسبت به ايران
دري��غ نکرده است؛ تحريمهاي گسترده ،حمايت از
تجزيه طلبها و آشوبگران ،حمله نظامي ،تبليغاتي،
سياسي و فشاره��اي اقتصادي به ايران از مواردي
است ک��ه آمريکاييها هم��واره در رويارويي با ما
از آن استف��اده کردند .آنها خ��ود شاهد هستند که
در اين جنگ بيام��ان سياسي ،تبليغاتي ،فرهنگي
و اقتص��ادي ،برن��ده اصلي مردم اي��ران و انقالب
اسالميهستند.

خطيب نماز جمعه تهران تصريح کرد :امروز اقتدار
سياسي ،دفاع��ي و نظاميو البته نفوذ منطقهاي ما
ب��ا چهل سال قبل قابل مقايس��ه نيست ،اما امروز
آمريکا در همه ابعاد در حال افول قدرت و از دست
دادن جايگ��اه خودش است ،آنه��ا ديگر آن هيمنه
و قدرت سابق را ندارن��د .بايد باور کنيم که قدرت
آمريکا رو به افول و پس رفت است.
وي با بيان اينکه نفرت ملت ايران و ديگر ملتهاي
جهان از آمريکا افزايش پي��دا کرده است ،تصريح
ک��رد :در طرف مقاب��ل محبوبيت م��ا ،الهام دهي
اي��ران و توسع��ه جبه��ه مقاوم��ت و پيروزيهاي
م��ا در شکستن سد داعش و غي��ر آن در کنار هم
نشانههايي از پيروزي و عظمت ما است.

