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سرویس سیاسی-
چه کسی تصور می کرد که آمدن دو طرح به صحن علنی مجلس عمری شعاردادن طیف موسوم به اصالح طلب را به باد 
دهد؟! آخرین هفته کاری مجلس پیش از تعطیالت دو طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت آرای نمایندگان به 
صحن علنی آمد که نخستین طرح )مبارزه با مفاسد اقتصادی( با برنامه ریزی هماهنگ لیست امید و در روالی که مورد اعتراض 
نمایندگان قرار گرفت از دستور خارج شد و طرح شفافیت نیز با بی مهری برخی نمایندگان مانند علی مطهری روبرو گردید! 
محمدعلی وکیلی دیگر نماینده لیست امید نیز به جرگه حاشیه سازان علیه طرح شفافیت پیوسته است. این نماینده در 
یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد آورده است: »موجي که این روز ها درباره این طرح به راه افتاده خالي از صداقت 
است زیرا کساني که اکنون در فضاي عمومي خود را منادي و علمدار شفافیت آراي نمایندگان قلمداد مي کنند، به هیچ 
کدام از ملزومات شفافیت پایبند نیستند«!همان طور که خواندید این نماینده مجلس توانسته ضمیر افراد را بخواند و به نیت 
آنها پی ببرد!! جالب آنکه وکیلی در ابتدای یادداشتش خود را حامی طرح شفافیت خوانده است اما در ادامه به حاشیه سازی 
علیه آن پرداخته، چرا که مخالفت علنی با طرح شفافیت می تواند برای او در افکار عمومی هزینه ساز باشد. لذا ابتدا خود را 
از طرفداران شفافیت عنوان کرده سپس به طرح شفافیتی که به مجلس آمده حمله کرده و آن را »خالی از صداقت« عنوان 

می کند! خب به نظر می رسد با این روش هم می شود ملت را داشت و هم به اهداف خویش رسید!
سپس این نماینده به حاشیه سازی علیه این طرح اینگونه پرداخته است: »شفافیت مانند آزادي موازین دارد. یکي از 
الزمه هاي آزادي بیان آن است که آزادي پس از بیان وجود داشته باشد. گاهي برخي با سوءاستفاده از واژه آزادي، آزادي را 
قرباني مي کنند. اگر در آزادي بیان مصونیت پس از بیان وجود نداشته باشد، این اتفاق سبب قرباني آزادي مي شود. شفافیت 
آراي نمایندگان نیز شرایطي مشابه آزادي بیان دارد.«یعنی محمدعلی وکیلی قایل به این است که نمایندگان به خاطر رای 
خود به الیحه ها مورد پیگرد قرار می گیرند؟!! این استدالل برای زدن طرح شفافیت از سوی دیگر نمایندگان لیست امید 
مانند علی مطهری نیز دنبال شــد. باید از این نمایندگان مجلس پرســید که مگر طرحی که صحن علنی می آید از خارج 
از نظام آمده که می ترسید رای خود را در آن موارد آشکار کنید؟ دیگر اینکه آقای وکیلی بگویند تاکنون کدام نماینده به 

خاطر رای مثبت یا منفی به یک طرح یا الیحه مورد پیگرد قرار گرفته است؟!
این روش برای »تحمیق مردم« در حالی از سوی این نمایندگان دنبال می شود که دو نماینده لیست امید اخیرا در 
مجلس نطق های ساختارشکنانه را بیان کردند که مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان قرار گرفت. چطور است که از سخنرانی 
ساختارشکنانه واهمه ای ندارند اما از آشکار کردن رای خود واهمه دارند؟ به راستی از پیگرد ترسی هست یا از اینکه مردم 
بدانند نمایندگانشان چه می کنند و چگونه رای می دهند؟ از پیگرد می ترسند یا نگران آشکار شدن بسیاری از زد و بندها 
هستند؟ چرا که اگر رای ها آشکار شود آن وقت نماینده ای نمی تواند به وزیر یا مدیری قول دهد که در رای گیری باب میل 
او عمل خواهد کرد و اگر هم چنین کاری کند باید پاسخگوی مردم باشد.خالصه کالم آنکه چه کسی تصور می کرد که 
دو طرح چنین پرده از چهره طیفی براندازد. روزنامه بهار چندی پیش در یادداشتی نوشته بود: اصالح طلبان استاد »مردم 
سواری« هستند به »جای مردم ساالری«!در این باره الزم به ذکر است که طرح شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان مجلس 
با محوریت نمایندگان فراکسیون والیی دنبال می شود. این نمایندگان اکنون به دنبال این هستند که تا زمان تصویب این 
طرح به صورت خودجوش و بدون الزام قانونی به انتشار آرا و عملکرد خود بپردازند؛ نمایندگانی از قبیل: احمد امیرآبادی 

فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، مجتبی ذوالنور، ابوالفضل ابوترابی و... 
حاشیه سازی به مدد استدالل های خنده دار!

روزنامه زنجیره ای شرق در شماره روز پنجشنبه خود در استداللی خنده دار عدم حضور رحیم پور ازغدی در جلسه اخیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی را برای رو در رو نشدن با روحانی رئیس شورا به خاطر یک شعار انحرافی در قم نسبت داد!

در گزارش شرق آمده است: »حسن رحیم پورازغدي دو هفته بعد از سخنراني در تجمع جنجالي فیضیه قم در جلسه 
شوراي عالي انقالب فرهنگي حاضر نشد؛ جلسه اي که ریاستش با حسن روحاني، رئیس جمهوري است، همان کسي که 
یکي از طالب آن جلسه جنجالي علیه اش پالکاردي را باال برد؛ پالکاردي با مضمون تهدیدآمیز علیه رئیس شوراي عالي 

انقالب فرهنگي با عنوان»اي آنکه مذاکره شعارت استخر فرح در انتظارت«.
درباره این گزارش دو نکته را باید مورد توجه قرار داد نخست آنکه رحیم پور ازغدی درباره آن گفته است: » آنجا بحث 
عدالت خواهی بود؛ اینکه مســئوالن فاســد باید مجازات شوند، ده ها پالکارد بود که هیچ کدام از این پالکاردها را هیچ کس 
نشان نداد، یک پالکارد که نمی دانم چه کسی بود و اصال من هم آن را ندیدم و گفتند که قبل از جلسه شما بوده و جمع 

شده است، شد تمام جلسه و مابقی جلسه همه حذف شد.«
وی ادامه داده بود: » بحث ما بحث مبارزه با فساد اقتصادی بود و اینکه روحانیت و فیضیه باید در کنار مستضعفین، 
مردم و کسانی که مشکالت اقتصادی دارند باشند و اینکه باید عدالت اقتصادی قاطع اجرا شود و اینها همه گم شد، ولی یک 
تابلو که معلوم نبود از کجا آمده برجسته شد... جالب این است که من همه تابلوها را خواندم تا نگویند که سانسور می کنیم 
ولی چنین تابلویی ندیدم. اصال فرض کنید چنین تابلویی بوده است، ولی چرا باید چنین مسائلی مطرح شود که بگویند 
اینها تهدید به قتل کردند! البته من فهمیدم که این فضاسازی برای چه بوده، یک کار رسانه ای بود که از تهران هم هدایت 
می شــد و در قم اجرا شــد... معلوم بود که اینها حاشیه سازی است. آیا آن بچه طلبه ای که آن تابلو را باال برده، زده مرحوم 
هاشمی را کشته و آمده آنجا اعتراف به قتل کرده و حاال هم می گوید می خواهم شما را هم بکشم؟!«در این جلسه بحث بر 
روی عدالت اجتماعی بود و شعارهایی که بر روی پالکاردها بود از سوی رحیم پور ازغدی خوانده شده و آن شعار انحرافی در 
بین این شعارها نبوده و از سوی دیگر نیز مسئولین مراسم نسبت به این شعار واکنش نشان داده و از آن تبری جسته بودند.
نکته دوم اینکه اگر عدم حضور رحیم پور ازغدی در یکی از جلســات شورای عالی انقالب فرهنگی چنین تحلیلی را 
می تواند در پی داشته باشد عدم حضور مکرر و مداوم رئیس جمهور در جلساتی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 
رو به رو نشدن با چه کسی یا کسانی است؟ عدم حضور روحانی در جلسه مجلس خبرگان رهبری که از او برای حضور و 

سخنرانی در آن دعوت نیز شده بود چه معنایی داشت؟!«
دولت تواناست اما آن را ناتوان جلوه می دهند!

روزنامه ایران در شماره روز پنج شنبه نوشت: »آیا اگر مسئوالن امروز به مردم بگویند دالرهای شان را به بانک بسپارند و 
سودش را بگیرند، مردم به چنین سیاستی اعتماد خواهند کرد؟ نیازی به پاسخ نیست. همه ما می دانیم که مردم ایران این 
روزها چگونه و با چه معیارهایی عمل می کنند. آن هم مردمی که حافظه تاریخی اش لبریز از احساس ناامنی است. اما نکته 
مهم اینکه آیا دولت و تنها دولتی که چند سال است روی کار آمده، مقصر است؟ این ساده سازی مسئله، شانه خالی کردن 
از زیر بار مسئولیت و دامن زدن به ناامیدی با سیاستی عوامگرایانه است. اگر امروز موفق شویم دولت را ناتوان جلوه دهیم، 
معلوم نیست فردا هم مردم این گونه فکر کنند. آیا آنهایی که نشاط اجتماعی را هدف می گیرند و حتی خنده مردم را به 
حالل و حرام تقسیم می کنند، مقصر نیستند؟ آیا آنهایی که از حضور یک دختر جوان در ورزشگاه فریاد وااسفا سرمی دهند، 

مقصر نیستند؟ ما که چنین زخم می زنیم چگونه انتظار داریم در محاصره اقتصادی مردم دندان روی جگر بگذارند؟«
باید به روزنامه دولت یادآور شــد که اصال از آغاز خلقت آدمی تاکنون مسیر اشــتباه پیموده شده آیا این توجیه خوبی 
است برای عدم کارآمدی دولتمردان؟ دولت دوازدهم پس از آنکه از سال گذشته به تدریج مشکالت اقتصادی پدیدار شد 
تاکنون هنوز هیچ برنامه ای ارائه نداده است آن وقت ریشه تمام مشکالت اقتصادی را به حضور یک دختر در ورزشگاه و 

انتقادها نسبت به آن حضور گره می زند؟!
نکته قابل تامل این است که این یادداشت آورده که انگار عده ای در تالش هستند که خالف واقعیت دولت را ناتوان 
جلوه دهند!! روزنامه ایران نگران آن عده نباشد مردم نتایج اقدامات و سخنان دولتمردان را خود می بینند. نکته دیگر اینکه 
در ادامه خواهید خواند که یکی از روزنامه های حامی دولت گفته است که دولت همه انتقادها را سیاه نمایی می خواند!اینها 
پیامد دولتی است که وزیر مسکنش در گرانی شدید خانه و اجاره بها به کمیسیون مجلس می رود و می گوید قیمت مسکن 
به این وزارتخانه ربطی ندارد؛ آخوندی در اوایل کار دولت گفته بود که ساخت خانه هم در حوزه مسئولیت وزارت مسکن 
نیست. نه نظارت بر قیمت مسکن و نه خانه سازی؛ معلوم نیست وظیفه وزارتخانه عریض و طویل مسکن چیست؟! دولتی 
که ســیف، رئیس  پیشــین بانک مرکزی اش می گوید »نمی دانم در شرایط ارزی فعلی، چه کار کنم!؟« و دولتی که در آن 

مشاوران رئیس جمهور باال رفتن قیمت دالر را اقدام خوب می دانند و از آن اعالم رضایت می کنند! 
انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی دولت در حل نابسامانی ها و معضالت کشور دستور کار روزنامه ایران شده است. اگر 

سکوت کنید بهتر از فضاسازی و فرافکنی است.
دولت همه انتقادها را سیاه نمایی می خواند

روزنامه آرمان در سرمقاله روز پنج شنبه نوشت: »اخیراً رئیس جمهور اظهار داشته که معروفی باالتر از امید دادن به 
مردم نیست... اینکه به زعم آقای روحانی به مردم امید دهیم و حرف های زیبا بزنیم امر مطلوبی است، چراکه مردم امیدوار 
می شوند، اما زمانی که همین مردم در عمل می بینند گرانی سر به فلک کشیده، قیمت ارز باال می رود...امید در عمل از بین 

خواهد رفت. لذا با شعار و حرف های امیدوار کننده نمی توان مردم را برای مدت زیادی نگه داشت«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »نکته اشتباه اینکه آقای روحانی فکر می کند در نتیجه بدگویی ها از دولت مردم 
نا امید می شــوند... این گونه نیســت که اگر همواره مدح دولت گفته و از آن تعریف شــود، مردم همچنان تا آخر حمایت 
می کنند و امیدوار می مانند. باید اذعان داشت مردم امیدوار هستند، اما زمانی که نتایج عملی و ملموسی از دولت نمی بینند، 

نا امید می شوند.«
آرمان در ادامه تاکید کرد: »اینکه دولت بگوید هر انتقادی که برعلیه من می شود سیاه نمایی است، چندان مورد قبول 

نیست و باید بپذیریم که مردم خود قوه درک و استدالل دارند«.
در روزهای گذشته »اسحاق جهانگیری« معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتی گفته بود که اگر امید مردم را افزایش 

دهیم روزهای سخت زودتر به پایان می رسد. این اظهارنظر حتی صدای حامیان دولت را نیز درآورد.
یکی از روزنامه های زنجیره ای در روزهای گذشته در واکنش به این اظهارنظر جهانگیری نوشته بود: »دولتی که نزدیک 
به دو ماه بدون سخنگوست و چند وزارتخانه آن با سرپرست اداره می شود، دولتی که  در شرایط حساس کنونی سفیرش 
در کشور مهمی چون چین مشخص نیست مردم به چه چیزی باید امیدوار باشند؟... اگر دولت وظایف مرتبط با خود را به 
درستی انجام دهد مردم امیدوار خواهند شد. بنابراین اینکه مدام گفته می شود  مردم باید امید داشته باشند کافی نیست. 

دولت اگر کار خود را درست انجام دهد مردم با درک و بینش واقعی خود به ادامه راه امیدوار خواهند شد«.
متاســفانه برخی دولتمردان، »حرف درمانی« را جایگزین »اقدام و عمل« کرده اند و با فرافکنی، از پاسخگویی درباره 

گزارش عملکرد و پذیرش وضع موجود شانه خالی می کنند.

!FATF قابل توجه بزک کنندگان

رئیس FATF: با اسرائیل
علیه ایران همکاری نزدیک داریم

امام  جمعــه موقت تهران گفــت: وقتی 
گردن کلفت های سیاسی و اقتصادی همه جوره 
می توانند چپاول کنند و آدم برود سراغ یک دختر 
تازه کار فریب خورده، این که فایده ای ندارد. باید 
از باال شروع کنید و راه امام حسین)ع( را بروید.
حجت االسالم کاظم صدیقی در خطبه های نماز 
جمعه تهران مسئولیت ها را امانات الهی دانست که به 
مسئولین سپرده می شود و بیان داشت: فردای قیامت از 
مدیران سؤال می شود که مدیریتی که به شما داده شد، 
در راستای منافع شخصی به کار گرفته شد یا به وسیله 
آن، به مردم خدمت کردید؟ وی اهمیت نظارت والدین 
بر تربیت فرزندان شان را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
والدین باید از معلمان بپرســند که به تربیت فرزندان 

می رسند یا سند ۲۰۳۰ را اجرا می کنند.
به گزارش فارس، امام  جمعه موقت تهران اظهار 
داشت: وقتی گردن کلفت های سیاسی و اقتصادی همه 
جوره می توانند چپاول کنند و آدم برود سراغ یک دختر 
تازه کار فریب خورده، این که فایده ای ندارد. شما باید 
از باال شــروع کنید و راه امام حسین)ع( را بروید. امام 
حســین)ع( با مردم کوفه کاری نداشت، بلکه با یزید 

کار داشت.
وی خاطرنشان کرد: سیدالشهداء)ع( برای براندازی 
نظام فاسد قیام کار کرد. نمی گویم با کوچک ترها برخورد 
نشود و نسبت به آن ها حساس نباشیم. حجت االسالم 
صدیقی قیام حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( را مورد 
اشــاره قرار داد و تصریح کرد: ترســیدن از تحریم  و 

جنگ، ضّدیّت با حرکت عاشوراست.
امام  جمعه موقت تهران درباره پیشرفت های کشور، 
گفــت: امروز در تجهیزات دفاعی قدرت پیدا کرده ایم 
و در عرصه پزشــکی، در حالی که در اوایل جنگ، از 
بنگالدشی ها استفاده می کردیم، امروز به برکت خون 
شــهدا اطباء ما در دنیا حرف اول را می زنند. در نانو،  
ســلول های بنیادین، صنعت، موشــک، ماهواره و در 
جای  جای کشــور رشد جهشــی می بینیم. وی لزوم 
منصفانه بودن نقد مسئولین را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: مسئولین ما باید انتقادپذیر باشند و نقدها را به 

عصبانیت ختم نکنند.
حجت االســالم صدیقی تصریح کرد: مسئوالن 
باید از گذشته شان پشیمان شــوند و از حاال به بعد، 
مدیریــت جهادی را در پیش بگیرند و با مردم قاطی 
شــوند و از آن ها عذرخواهی کنند. همچنین به سیل 
عظیم عزاداران حسینی بپیوندند، چرا که بودِن با امام 

حسین)ع( به کشور برکت می دهد.
امام  جمعــه موقت تهران با بیان اینکه اســالم 
محمدی الحدوث و حســینی البقاء است، ابراز داشت: 
انقالب ما هم که الگو گرفته از عاشورا است، بقائش به 
محرم و صفر است و می بینیم که هر سال جلوه جدید 
و وسعت خاصی پیدا می کند. وی با انتقاد از محور شدن 
دالر در اقتصاد کشور، گفت: چرا باید اینطور باشد که 
اگر دالر گران شد، باید همه چیز گران شود؟ این حرف 
درستی نیست. کاالهای مصرفی ما ربطی به دالر ندارد. 
مگر همه چیز ما از خارج می آید؟! چرا بی جهت، قیمت 
کاالهــای مصرفی ما که ربطی به دالر ندارد، باید باال 

برود؟ این بی انصافی ها از ناحیه کیست؟
حجت االســالم صدیقی به موضوع گرانی خودرو 

خطیب جمعه تهران:

امر به معروف را باید از  گردن كلفت های سیاسی و اقتصادی شروع كرد

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: دشمن به شدت تالش می کند مردم را مضطرب و 
به مسئولین کشور بدبین کند، همه مراقب باشند در این دام گرفتار نشوند.

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد سعیدی در خطبه های نماز جمعه قم که 
با حضور پرشــور مردم انقالبی این شــهر در مصالی قدس برگزار شد، افزود: برخی 
عمدا یا سهوا بر جنگ رسانه ای دشمن و اهداف پلید آنها برای بدبین کردن مردم به 

مسئولین کشور و نهادهای انقالبی دامن می زنند.
وی بیان داشت: اگر فرد یا گروهی خواستار کمک به کشور خود است و در جامعه 
تاثیرگذار است، همتش باید صرف بهبود وضعیت کشور و کاهش مشکالت شود نه 
اینکه همسو با دشمن به نهادهای انقالبی حمله کند. امروز بدبین کردن مردم به سپاه 

پاسداران، قوه قضائیه و شورای نگهبان خواسته اصلی دشمن است.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( تصریح کرد: هیچ کس مانع انتقاد 
به مدیریت کشور نیست، همه می توانند از فرصت نقد کردن مسئولین در رسانه های 
متکثر استفاده کنند اما نباید به این بهانه متاثر از اغراض سیاسی و قبیله ای نقاط قوت 

و خوبی ها که در برخی موارد کم نظیر هم هست نادیده گرفته شود.
حجت االســالم والمسلمین سعیدی قوای ســه گانه را در اعتمادسازی مردم به 
خودشان مسئول دانست و اظهار داشت: اگرچه بخش مهمی از این وظیفه برعهده 
دستگاه ها است اما خود مردم هم باید متفکرانه و به دور از هیاهوهای تبلیغاتی اعتماد 
خود را به ارکان نظام بســنجند و رسانه ها نیز باید به مسئولیت خود در این زمینه 

به خوبی عمل کنند.
امام جمعه قم در بخش پایانی خطبه ها ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( را مورد اشاره قرار داد و گفت: همانگونه که رهبر معظم انقالب و همه 
بــزرگان و علما و مراجع گفته و تاکید کرده اند باید در این فرصت به تعالی معرفت 
نسبت به فلسفه قیام عاشورا اقدام کرد تا اثرات آن در زندگی اجتماعی، فرهنگی و 

سیاسی ما سرریز شود.
وی بر عزاداری به سبک سنتی تاکید کرد و افزود: همه مکلف هستیم تا عزاداری 
همراه با شــعور و توأم با شور را گســترش دهیم اما خطبا و مداحان در این زمینه 
مســئولیت بزرگی بر گردن دارند و باید در روضه خوانی ها و سخنان خود از کتب و 

مقاتل مستند و معتبر استفاده کنند.

امام جمعه قم:
برخیهمگامباجنگرسانهایدشمن

بهدنبالبدبینکردنمردم
بهنهادهایانقالبیاند

سرویس سیاسی-
»نپذیرفتن FATF بــازی کردن در زمین 
اسرائیل و آمریکا اســت«، این تیتر چند روز 
پیش یکی از روزنامه های اقتصادی اصالح طلب 
است که بر اساس خط تبلیغی و عملیات روانی 
مدعیان اصالحات در طی ماه های اخیر به بزک 
FATF و هراس افکنی از عدم همکاری با این نهاد 
پرداخته و با این ادعا که اثر عدم همکاری با گروه 
اقدام مالی و بازگشت به فهرست تحریم های آن 
از اثر تحریم های آمریکا بیشتر است، نوشته بود 
این عدم همکاری همان خواسته آمریکا، اسرائیل 

و سایر دشمنان ایران است.
حاال دســتیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت 
خزانه داری آمریکا و رئیس FATF در جلسه استماع 
روز پنجشنبه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا صراحتا اذعان کرده است که برای مقابله با ایران 

همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم.
جالب اینکه پیشتر هم خوان زاراته، معاون سابق 
مدیریت مبارزه با تروریســم و جرائم مالی در وزارت 
خزانه داری آمریکا گفته بود: »برای قراردادن ایران در 
تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور 

کامل FATF نیاز است.«
تحریم های رفع شده برجامی 

مجددا احیا می شود!
»مارشال بیلینگزلی« دســتیار بخش تامین مالی 
تروریســم وزارت خزانه داری آمریکا که در حال حاضر 
ریاست »گروه ویژه اقدام مالی )FATF( « را به عهده دارد 
روز پنجشنبه در یک جلسه استماع در کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا درباره روند احیای تحریم ها علیه 
ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام گفت: 
»تحریم های هسته ای علیه ایران که ذیل برجام رفع کرده 

بودیم در دو مرحله مجدداً احیا می شوند.«
مقــام خزانه داری آمریکا دربــاره هدف از اجرای 

این تحریم ها گفت: »قصد داریم ایران را بابت اقدامات 
مرگبار و بی ثبات کننده اش پاسخگو کرده و جای شک 
باقی نگذاریم که ایران بایستی به میز مذاکره برگردد«.
بیلینگزلــی در ادامــه به ارائــه آمارهایی درباره 
تحریم هــای اعالم شــده علیه ایــران در دولت فعلی 
آمریکا پرداخت و گفــت: »خزانه داری آمریکا در این 
دولــت، ۱۷ دور تحریم  علیه ایران اعالم کرده و ۱۴۵ 
فرد مرتبط با ایران را به دلیل طیفی از فعالیت ها اعم 
از تروریسم، اشــاعه تســلیحاتی و نقض حقوق بشر و 
جلوگیری از سوءاستفاده ایران از نظام مالی جهان در 
فهرست تحریم ها قرار داده است.«وی در بخش دیگری 
از سخنان خود تصریح کرد آمریکا برای مقابله با آنچه 
به گفته وی »فعالیت های مخرب ایران« خوانده شده 
همکاری نزدیکی با عربستان و رژیم صهیونیستی دارد.
رئیس FATF همچنین خاطرنشان کرد در این 
جایگاه برای تقویت نظام مبارزه با پولشویی و مبارزه 
با تأمین مالی تروریسم تالش می کند. او گفت: »ما به 
صورت روزانه با ســایر کشورها در سراسر دنیا، اعم از 
کشــورهایی که در معرض نظام های مالی غیرقانونی 
ایران، روسیه و کره شمالی قرار گرفته اند همکاری های 
دوجانبه و چندجانبه برای تقویت نظام های مبارزه با 

پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داریم.«
او همچنین به شرکت ها در سراسر جهان توصیه 
کرد احتیاط الزم را به خرج دهند تا درگیر »شــبکه 

فریب  آمیز ایران«-به ادعای او- نشوند. 
بیلینگزلی در ادامه مدعی شد سقوط ارزش ریال 
از نشانه های اثرگذاری سیاست های آمریکا علیه ایران 
است. او گفت: » تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت بین المللی 
اعالم کرده اند ایران را ترک می کنند. انتظار داریم موارد 

بیشتری را هم شاهد باشیم.«
نپذیرفتن FATFبازی در زمین اسرائیل است 

یا پذیرفتن آن؟!
در چنین شــرایطی که وزارت خزانه داری آمریکا 

به اتاق جنگ اقتصادی علیه ملت ایران تبدیل شده و 
چریک های کت و شلواری آن به صراحت از همکاری 
با اسرائیل و رژیم ســعودی برای تغییر حاکمیت در 
ایران دم می زنند، جریان مدعی اصالح طلبی و برخی 
نمایندگان مجلس و مدیران دولتی نه تنها در جهت 
مقابلــه با این جنگ اقتصادی قدم بر نمی دارند، بلکه 
جاهالنه و یا خائنانه با شــیوه فریب و عملیات روانی 
بزک برجام به تطهیر FATF پرداخته و به پیاده نظام 

دشمن تبدیل شده اند.
ســیاه نمایی این جریان از اوضاع اقتصادی کشور 
در صورت عــدم همکاری با این نهاد درحالی صورت 
می گیرد  که علیرغم همکاری های گســترده ایران با 
FATF از اواخر ســال 9۴ و حتی خروج کشــورمان 
از لیست سیاه FATF از تیرماه 9۵ تاکنون، وضعیت 
تعامالت بانکی ایران با سایر کشورها نه تنها بهتر نشده 
اســت و همچنان بانک های متوسط و بزرگ خارجی 
تمایلی به همکاری با کشورمان ندارند بلکه بانک های 
چینی، ترکیــه ای و صرافی  های اماراتــی که قبال با 
کشورمان همکاری می کردند، امروزه این همکاری ها 
را محدود کرده اند. این اتفاقات به خوبی اثبات می کند 
که لزوما همکاری با FATF به بهبود وضعیت همکاری 
ایــران با بانک های خارجی منجر نخواهد شــد بلکه 
مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم های ثانویه 

بانکی آمریکاست.
همچنیــن ادعای تصور عدم رضایــت آمریکا از 
تحقق درخواست های FATF از ایران و جلوگیری از 
تشدید تحریم ها بر علیه کشورمان در صورت تحقق این 
درخواست ها، تصوری غلط و غیرواقعی است زیرا شواهد 
متعدد و قابل توجهی در اظهارات مقامات آمریکایی  از 
جمله خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم 
و جرائم مالــی در وزارت خزانه داری آمریکا و همین 
اظهارات روز پنجشــنبه »بیلینگزلی« وجود دارد که 
نشــان دهنده نقش و اثرگذاری اتاق جنگ اقتصادی 

آمریکا یعنی وزارت خزانه داری در FATF و اصرار آنها 
بر اســتفاده حداکثری از ظرفیت این نهاد بین المللی 
برای افزایش اثرگذاری تحریم ها بر علیه کشورمان است.
اینکه تصور شــود که یک نهاد جاسوســی مالی 
بین المللی که توسط آمریکا و شش قدرت دیگر تاسیس 
گردیده در مســیر شفاف ســازی و سالمت اقتصادی 
کشــور ها قدم بر خواهد داشت ناشی از ساده اندیشی 
سیاسی و ناتوانی در شناخت ماهیت و نیرنگ استکبار 
جهانی است. شفاف سازی فعالیت های مالی و بانکی بر 
پایه قوانین داخلی کشورها اقدامی الزم و مورد حمایت 
است لیکن شفاف سازی برپایه اهرم خدعه سازمان های 
بین المللی و براساس نقشه های شوم قدرت های سلطه گر 
و در راس آنها شیطان بزرگ هیچ ارتباطی به شفافیت 

اقتصادی ندارد.
دولت هنوز هم به اجرای FATF اصرار دارد؟ 

با توجه به صراحت رئیــس FATF  از اذعان به 
همکاری با اسرائیل و رژیم سعودی بر علیه کشورمان 
آیا دولت محترم هنوز باور نمی کند که دشمن جنگ 
اقتصادی تمام عیاری را با بهره گیری از تمامی ابزارها 
علیه نظام اسالمی به راه انداخته است که تصور می کند 
به جای اســتحکام بخشــی به توان داخلی و اقتصاد 
مقاومتی با مذاکره می توان مشکل اقتصادی کشور را 
حل کرد. اینکه مقامات آمریکا علیرغم ۴۰ سال دشمنی 
علیه نظام اسالمی هنوز ملت ایران را نشناخته اند همان 
قدر تعجب آور اســت که برخی در داخل کشور تصور 
می کنند که با مذاکره و امتیاز دهی به دشمن می توان 
مشکالت اقتصادی کشور را حل کرد! تاسف آور است 
در حالی که شیطان بزرگ حلقه محاصره اقتصادی را 
علیه نظام اسالمی تنگ تر نموده است برخی به جای 
برنامه ریزی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشــمن به 
دنبال تصویب معاهداتی هســتند که دشمن درصدد 
است با تصویب آنها حلقه محاصره را سخت تر و اهداف 
شوم خود را یکی پس از دیگری به مرحله اجرا در آورد!
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پس از اقامه نماز جمعه، نمازگزاران تهرانی به مناســبت هفته »امر به معروف و نهی از منکر« و به منظور ترویج این 
فریضه الهی و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از دانشگاه تهران تا میدان انقالب راهپیمایی برگزار کردند.

اشــاره کرد و اظهار داشت: خودرو هم مانند دالر، به 
شــکل کاذبی ســر و صدا ایجاد کرده است. ما انتقاد 
داریــم و مطالب مردم را حق می دانیم. با بازاری ها در 
همین ایام نشست داشته ایم و مطالبات به حقی دارند. 
بخشی در معرض آسیب جدی هستند و بر مسئولین 
اســت که به داد بازار برسند و بازار را رها نکنند. نباید 
گذاشت بگویند مملکت صاحب ندارد و هر کسی هر 

طور خواست بفروشد و مردم را گرفتار کند.
امام  جمعه موقت تهران به دیدار خود با اســاتید 
دانشــگاه علم و صنعت اشاره کرد و گفت: خودرویی 
طراحی شده اســت که با یک باک بنزین، زاهدان تا 
اردبیل را طی می کند و در صد کیلومتر ۵ لیتر بنزین 
مصرف می کند. بنابراین اگر به همین اســاتید میدان 
بدهند وضعیت کشور تغییر می کند. چه اشکالی دارد 
این خودرو را به مرحله تولید بیاورید و مردم را خوشحال 
کنید؟ چرا باید سرمایه های خود را به فرانسه بدهیم و 

منت آن ها را هم بکشیم؟
وی آشوب و فتنه بصره را نشانه حضور شیطان در 
صفوف مسلمانان دانست و تصریح کرد: چند سال بعد 
از جنگ ایران و عراق، به طور معجزه آســایی، محبت 
اهل بیت علیهم السالم که وجه مشترک مردم ایران و 
عراق است، خود را نشان می دهد. در جریان پیاده روی 
اربعین، پذیرایی مردم عراق را می بینیم که یک سال 
پول خود را جمع می کنند تا در چند روز اربعین خرج 

کنند. این عادی نیست و از سر شیدایی است.
حجت االســالم صدیقی ماجرای بصره را ناشی از 
عدم تحمل دنیای استکبار دانســت و اظهار داشت: 
در قضیه به آتش کشیدن کنسولگری ایران، سفارت 
آمریکا فعال بوده و پول های عربستان هم ایفای نقش 

کرده است.
امام  جمعه موقت تهران حمله موشکی مقتدرانه 
سپاه به محل تجمع کرد های معاند عراق را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: حمله به کانون توطئه و ترور و آشوب 
مخالفین ما در منطقه کردســتان عراق، هم اشــراف 
اطالعاتــی این عزیزان و نظام را در دنیا نشــان داد و 
هــم دقت نظر آن ها را. درســت نقطه فتنه را به طور 
دقیق مورد هدف قرار دادند و افراد معاند خودفروخته 
به آمریکا که جمع شان جمع بود را از بین بردند. این 
موشک ها تیر غیبی بود که عزت و آبروی جدی برای 
ما به دنبال داشــت و هشدار جدی برای مخالفان در 
منطقه و غیرمنطقه اســت. وی افزود: این اقدام را هم 
تحسین می کنیم و هم تبریک می گوییم. خدا بر قدرت 
و عزت و صالبت شان بیفزاید و همچنان بازدارنده باشند. 
حجت االسالم صدیقی گفت: به دولت آذربایجان توصیه 
می کنم با عزاداران حسین)ع( مدارا کنند. به این دل های 
پر عشق فشار نیاورند که موجب انفجار می شود. عاشورا 
قابل تعطیل نیست و در کشورهای کفر، مثل آمریکا هم 
با آزادی، دسته ها راه می افتد. چرا مردم آذربایجان از 
این نعمت محروم باشند؟ امیدواریم دولت آذربایجان، 
با مردم خودشان در مسیر امام حسین)ع( کنار بیایند.

مسئولین کشور امر به معروف
 و نهی از منکر مردم را سیاسی تلقی نکنند

ســردار محمدرضا یزدی، فرمانده ســپاه محمد 
رسول اهلل)ص(، پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
طی سخنانی با اشاره به فریضه امر به معروف و نهی از 

منکر، گفت: ما نباید در جامعه کاری کنیم که اینطور 
احساس شود که فقط بحث حجاب در جامعه، موضوِع 
امر به معروف و نهی از منکر است بلکه باید جامعه را از 
کم فروشی، بدفروشی، احتکار و امثال اینها هم نهی کرد.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: اگر گروهی از مردم 
جمع شوند و به مسئولین تذکر دهند و آنها احساس 
کنند این تذکرات رنگ و لعاب سیاســی دارد حتما 
مقاومت می کنند، بنابراین باید در تذکر به مسئولین 
این را تفهیم کنیم که ما برای اصالح جامعه و کارگزاران 
عمــل می کنیم و تذکر ما نیز به هیچ گروه و دســته 
سیاسی ارتباطی ندارد؛ گرچه شاید از بیان یک گروه 
سیاسی مطرح شود. امر به معروف و نهی از منکر برای 

اصالح جامعه و مسئولین ضروری است.
فرمانده سپاه تهران افزود: رهبری در یکی از بیانات 
خود فرمودند، مهمترین قسمت امر به معروف و نهی 
از منکر به مسئولین است، ایشان فرمودند شما باید ما 
را به معروف امر و از منکر نهی کنید. امروز شرایط ما 
در جامعه به نحوی است که باید مردم را به وحدت و 

خدمت را به مسئولین امر کنیم.
سردار یزدی تصریح کرد: شاید یکی از موضوعات 
مهم که امروز باید به یکدیگر امر کنیم، خرید کاالهای 
ایرانی است و در مقابل نهی از خرید کاالهای خارجی 

است که مشابه آن در داخل تولید می شود.
وی خاطرنشان کرد: باید از رفتارهای شهدا الگو 
گرفــت، ما هر جا که مثل شــهدا عمل کردیم پیروز 
بودیم و هر جا از عملکرد آنها دور شدیم موفقیت هم 
از ما دور شــد. امیدوارم مردم و مسئولین، همگی راه 

شهدا را پی بگیرند.
اضافه شدن 7۰۰ آمبوالنس به اورژانس کشور 

تا یک ماه آینده
پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان اورژانس کشور 
نیز پیش از خطبه های نماز جمعه تهران در سخنانی 
به مناسب »۲۶ شهریور ماه روز اورژانس و فوریت های 
پزشکی«، ضمن گرامیداشــت یاد امام)ره( و شهدا و 
به ویژه شــهدای فوریت های پزشــکی و تسلیت ایام 
سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و یارانش، با بیان 
اینکه ســال گذشته به همت وزیر بهداشت و تصویب 
مجلس شورای اسالمی، مرکز فوریت های پزشکی به 
سازمان اورژانس کشور تبدیل شد و توانست فعالیت های 
خیلی خوبی را انجام دهد، افزود: امروز اورژانس کشور 
با ۲۸۰۰ پایگاه زمینی، ۳9 پایگاه هوایی، ۲۷۰ موتور 
آمبوالنس، ۶۵ اتوبوس آمبوالنس، و ۴۸۰۰ آمبوالنس 

انجام وظیفه می کند؛ البته در فاصله ۲ سال گذشته، 
۲۴۰۰ آمبوالنس به ناوگان زمینی ما اضافه شد و ۷۰۰ 
دســتگاه دیگر ظرف یک ماه دیگر به مناطق مختلف 

کشور اعزام می شوند.
وی به خدمات این سازمان در محرم و صفر، اربعین، 
ایام نوروز، طرح های زمستان و تابستان و چهارشنبه 
آخرسال اشــاره کرد و افزود: با کمکی که از مساجد، 
مدارس و دانشگاه ها گرفتیم و آموزش هایی که داشتیم، 
در چهارشنبه آخرسال ۳۰ تا ۳۵ درصد تعداد مصدومان 

نسبت به سال گذشته کم شد.
تولید دستگاه نوار قلب داخلی 

و نصب در آمبوالنس ها
کولیونــد با بیان اینکه ۲ کار خوب در سراســر 
کشور برای کسانی که دچار سکته حاد قلبی و مغزی 
می شــوند، انجام دادیم که ان شاءاهلل به سراسر کشور 
توسعه می دهیم، بیان داشت: به نظر خودمان شعاری 
که مقام معظم رهبری برای شعار سال انتخاب کردند، 
۱۰۰ درصد رعایت کردیم. رئیس ســازمان اورژانس 
کشــور با بیان اینکه اگر افرادی که دچار سکته قلبی 
می شوند را کمتر از 9۰ دقیقه به مراکز درمانی برسانیم، 
خیلی هــا نه تنها از مرگ نجــات پیدا می کنند بلکه 
بدون عارضه به خانواده شان ملحق می شوند، افزود: با 
شرکت های داخلی هماهنگ کردیم و دستگاه نوار قلب 
را داخلی تولید کردیم و االن این دستگاه ها در داخل 
موتور آمبوالنس ها، آمبوالنس ها، اتوبوس آمبوالنس ها 
و بالگردها هســت و با مراجعــه اورژانس به بیمار، در 
صورتی که فردی مبتال به سکته حاد قلبی شود، هنوز 
پرینت نوار قلب منتشر نشده است، متخصص می بیند 
و در صورت لزوم فرد به بیمارســتان اعزام می شود و 
همچنین بخش های پذیرش و اورژانس حذف شده و 

فرد به آنژیوگرافی منتقل می شود. 
وی ادامه داد: برای مبتالیان سکته مغزی نیز زمان 
مهم است چرا که اگر این افراد کمتر از سه ساعت به 
مراکز درمانی منتقل شــوند، با یک تزریق، ۲ روز بعد 

مرخص می شوند.
کولیوند با اشاره به اینکه توانستیم در بخش ستاد 
هدایت بیماران کار کنیم و موفقیت های خوبی حاصل 
شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت 
ما را بانوان تشــکیل می دهند، اورژانس ویژه بانوان را 
به خصوص برای عملیات های خاص تری آغاز کردیم 
که با تربیت نیروی خواهــران، این بخش را به زودی 

راه اندازی می کنیم.

نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه 
با فاکس نیوز ضمن حمایت از ناآرامی در کشــورمان 
گفت تمرکز اصلی واشنگتن در حال حاضر روی مردم 

ایران است.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با شبکه 
خبــری فاکس نیوز ضمن حمایــت از ناآرامی های اخیر در 
برخی شهرهای کشورمان گفت »تمرکز اصلی دولت آمریکا 
در حال حاضر برروی مردم ایران است.«نیکی هیلی در ادامه 
اضافه کرد: تمرکز ما برروی حکومت ایران نیز است اما هرگز 
نمی توانیم اجازه دهیم که آنها برنامه هسته ای داشته باشند.

وی در بخــش دیگری از این مصاحبــه با این ادعا که 
تحریم های آمریکا فشــار زیادی به ایران وارد کرده، گفت: 
ما داریم آنها )ایرانی ها( را طوری تحت فشــار قرار می دهیم 
که مجبورند خیلی زود درباره موشک های بالستیک خود و 

حمایتشان از تروریسم تصمیم گیری کنند.
نیکــی هیلی همچنین بدون اشــاره به نقش آشــکار 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود در جنگ های منطقه 
و درخواســت های مکرر ایران برای حل دیپلماتیک بحران 

ســوریه و جنگ یمن ادعا کرد کــه ایرانی ها در همه جای 
خاورمیانه)غرب آســیا( جنگ نیابتی به راه انداخته است و 
به همین دلیل بود که آمریکا از برجام خارج شــد چون این 
توافق پول زیادی برای تداوم رفتارهای بدشان در اختیار آنها 
قرار می داد!به گزارش باشگاه خبرنگاران، نماینده آمریکا در 
سازمان ملل در بخش دیگری از مصاحبه خود با فاکس نیوز 
در تبیین سیاست خارجی جدید آمریکا در دولت ترامپ گفت: 
واشنگتن دیگر به نهادها و کشورهایی که مخالف آمریکا باشند 
یا شعار »مرگ بر آمریکا« سر دهند یا به نحوی علیه آمریکا 
اقدام کنند، پول نخواهد داد.تاکید هیلی بر »ندادن پول« به 
دشمنان آمریکا از قبیل ایران در حالی صورت گرفته که طی 
سالی های بعد از پیروزی انقالب اسالمی به بهانه های مختلف 
دارایی هــای ایران را بلوکه کرده و دادگاه های آمریکایی هم 

از محل این پول ها به غارت اموال مردم ایران پرداخته اند.
ادعاهای این مقام ارشد دولت ترامپ در شرایطی انجام 
شــده که آمریکا در اقدامی مغایر با تعهدات اعالمی خود و 
همچنین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از توافق 

برجام خارج شده است.

یادواره شــهدای حادثه تروریســتی انفجار در حــرم مطهر حضرت 
 امــام رضا)ع( روز پنجشــنبه با حضور خانواده این شــهدا در مشــهد 

برگزار شد. 
به گزارش ایرنا دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این مراسم با بیان اینکه اسناد 
این حادثه در سال ۷۳ به سازمان ملل ارائه شد گفت: حق این حادثه این بود که بیشتر 

به آن پرداخته شده و یاد شهدای آن زنده نگاه داشته شود.
محمدجواد الریجانی افزود: ۴۰ سال پیش که انقالب به پیروزی رسید، تفکر غرب 
این بود که این انقالب به زودی افول خواهد کرد اما بعد از ۴۰ سال متوجه شدند که 
این انقالب توانایی این را دارد که سیاست  های آنان را بی  اثر کند به همین دلیل مجبور 

شدند از پرده بیرون بیایند و نسبت به اسالم رفتار بسیار خشنی را در پیش گیرند.
وی اظهار داشت: هدف از به شهادت رساندن دانشمندان هسته  ای این بود که یک 

ملت از دستیابی به حوزه  های وسیع تکنولوژی محروم شود.
در این مراســم که با عنوان »عاشورا در عاشــورا« برگزار شد، خانواده ۲۵ نفر از 
شــهدای این واقعه و جمعی دیگر از خانواده های شــهدای عملیاتهای تروریستی در 

کشور حضور داشتند.
همچنین از یک تابلو نقاشی با عنوان »عاشورای رضوی« اثر حسن روح االمین در 

این مراسم رونمایی شد.
۳۰ خرداد ســال ۱۳۷۳ شمســی برابر با عصر عاشــورای ۱۴۱۵ هجری قمری 
منافقین بمبی را در کنار ضریح حرم مطهر رضوی منفجر کردند که ۲۷ شهید و ۳۰۰ 

مجروح بجا گذاشت.

برگزاری یادواره شهدای انفجار تروریستی
 حرم مطهر رضوی در مشهد

نیکی هیلی:

تمرکز آمریکا روی مردم ایران است

سردار سالمی:

گزینه جنگ منتفی است

پیکرهای پاک و مطهر چهار شهید دفاع مقدس بر دوش امت شهید پرور 
البرز، شیراز و همدان تشییع و به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس ســعید شش بلوکی روز پنجشنبه در 
میان حزن و اندوه مردم استان البرز در شهرستان فردیس با شکوه خاصی تشییع شد.

به گزارش ایرنا، این یادگار دفاع مقدس، پس از تحمل ســال ها درد و رنج ناشی 
از مجروحیت ۲ روز پیش در بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( تهران در سن ۵۷ سالگی 
به همرزمان شهیدش پیوست.آئین تشییع پیکر این جانباز از مقابل منزلش در جاده 
فردیس خیابان ۵۷ کوچه شهید امانی انجام و برای خاکسپاری به بهشت سکینه)س( 
کرج انتقال یافت.آئین تشییع پیکرمطهر این رزمنده دفاع مقدس با سینه زنی و عزاداری 
در سوگ سرور و ساالر شهیدان کربال حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( و شهدای ۸ سال 
دفاع مقدس همراه شد.جانباز سرافراز دفاع مقدس سعید شش بلوکی در تاریخ هجدهم 
دی ماه ۱۳۵9 به عنوان سرباز وظیفه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران به 
جبهــه اعزام و در تاریــخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۶۰ در منطقه حمیدیه اهواز از ناحیه گردن 

مجروح و قطع نخاع شد.
تشییع پیکرهای دو شهید گمنام در رزمایش محمد رسول اهلل شیراز

به گزارش ایســنا، صبح دیروز همزمان با برگزاری رزمایش اقتدار عاشــورائیان 
محمدرسول اهلل)ص( ۲ در شیراز، پیکر مطهر ۲ شهید گمنام نیز تشییع شد.

فرمانده ناحیه مقاومت احمدبن موسی)ع( در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهدای 
گمنام و برگزاری رزمایش محمد رسول اهلل)ص( در سخنانی گفت: بسیج دارای فرهنگی 

عاشورایی است و شهدای گمنام خود سندی تمام کننده بر این واقعیت هستند.
سرهنگ مرتضی خسروانی افزود: فرهنگ حاکم بر بسیج، فرهنگی است عاشورایی 

و شهدای گنام حاضر در رزمایش خود سندی تمام کننده بر این واقعیت است.
تشییع پیکر مطهر شهید »محمد جواهری« در همدان 

پیکر مطهر شهید »محمد جواهری« شهید مفقود الجسدی که به تازگی از روی 
پالک شناسایی شده است، دیروز پس از اقامه نماز جمعه با حضور مردم شهید پرور 
دارالمومنین شهر همدان تشییع شــد.به گزارش ایرنا، شهید جواهری متولد ۱۳۳۸ 
روستای انصاراالمام از توابع بخش مرکزی شهرستان همدان است که ۲۵ آذر ۱۳۶۱ 
در عملیات مسلم بن عقیل در منطقه جنگی سومار به درجه رفیع شهادت نایل آمد. 
نماینده کمیته جست و جوی مفقودین استان همدان گفت: این شهید به همراه دیگر 
همرزمانش در سال ۶۱ وارد شهر »مندلی« عراق شد اما از این گروهان عده ای به عقب 
بازنگشته و پیکر مطهرشان در این شهر باقی ماند.بهرام دوست پرست اضافه کرد: پیکر 
این شهید ۲۴ ساله به تازگی از طریق پالک شناسایی و به کشور بازگردانده شد.وی 
خاطر نشان کرد: خبر شناسایی و بازگشت پیکر مطهر این شهید چهارشنبه شب در 
آیین عزاداری سید الشهدا)ع( به مادر این شهید اطالع رسانی شد.پیکر مطهر این شهید 
عصر پنجشنبه وارد همدان و بالفاصله به مراسم زیارت عاشورای بسیجیان مسجد مهدیه 
منتقل و آیین وداع با آن بعد از نماز مغرب و عشا در حسینیه ثاراهلل سپاه برگزار شد.

تشییع 4 شهید در البرز 
شیراز و همدان 

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی با بیان اینکه گزینه جنگ علیه ملت 
بزرگ و رشید ایران منتفی است، گفت: دشمنان 
جمهوری اسالمی ایران در صورت اقدام علیه 

کشورمان با خاک یکسان می شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ســرتیپ حســین 
ســالمی پنجشنبه شب در یادواره ســرداران و ۲۳۰ 
شهید شهرســتان مهدی شهر در حسینیه اعظم این 
شــهر ، اظهار کرد: تجربه گذشته و نتایج تحلیل های 
مختلف نشان می دهد که گزینه جنگ علیه ملت بزرگ 

و رشید ایران منتفی است.
وی بیان کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی نیز به 
 درستی و با تحلیل هوشمندانه ای فرمودند که »جنگ 

نمی شود« و این اساس و زیربنایی دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اضافه کرد: بررســی ها نشــان می دهد که امروز هیچ 
کشــوری حاضر نیست تا با آمریکایی ها متحد شود و 
علیه ما اقدام نظامی انجام دهد و هیچ نگرانی ای از این 

بابت وجود ندارد.
سالمی افزود: در ابعاد مختلفی، رفتار آمریکایی ها 
را رصد می کنیم و اطمینان می دهیم که این کشــور 
امروز در زمینه های مختلفی دچار آسیب های فراوانی 
شــده و مشکالتش بسیار زیاد است و آمریکا، شرایط 

جنگ ندارد.

وی گفت: در چند روز گذشــته شاهد بودیم که 
بار دیگــر اقتدار فرزندان ملت ایران به نمایش درآمد 
و موشــک های سپاه پاسداران علیه دشمنان ملت به 
 پرواز درآمدند که واکنش های مختلفی را نیز به همراه 

داشت.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اضافه کرد: دشمنان باید بدانند که امروز اگر بخواهند 
اقدامی علیه امنیت ملی ما انجام دهد و ضد ملت ایران 

اقدام کنند، با خاک یکسان می شوند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

گفت: توطئه های استکبار جهانی که همواره علیه نظام 
اسالمی وجود داشته است، با همین مقاومت مردم در 
۴۰ سال گذشته به نتیجه نرسیده و همه ترفندهای 

غربی ها علیه ملت و کشور ما خنثی شده است.
وی افزود: آمریکا جنگ بزرگ جهانی در هشــت 
سال دفاع مقدس بر ما تحمیل کرد و نتایجش را هم 
دید؛ آنها مدت ها علیه ملت ایران برنامه ریزی کرده بودند 
ولی با ایستادگی مردم به نتیجه نرسیدند و شکست 

نهایی همراهشان شد.
جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب 

اسالمی بیان کرد: طرح »خاورمیانه جدید« که مدت ها 
آمریکایی ها در ذهن می پروراندند، با رشادت بسیجیان 
همیشه در صحنه و همین مردم و شهدای کشورمان 
فرجامی برایشان نداشت و شهدا جوانان ایرانی، آمریکا 

و دولت این کشور را مأیوس کردند.
 ســالمی گفت: خنثی ســازی تمام توطئه های 
دشمنان به تجربه ثابت شده است و در ماه های اخیر 
نیز مردم افزایش قیمت ها و مشکالت اقتصادی را تحمل 
کردند؛ ولی همواره بر حفظ نظام اســالمی و مقابله با 

دشمنان نیز تأکید داشتند.
وی ادامه داد: دشمنان ما امروز ضعیف شده اند و 
آمریکا منزوی تر از هر زمان دیگری شده و با کشورهای 
مختلف ازجمله چین، روسیه، کانادا، ترکیه و اروپا در 

حال دشمنی است.


