
 ملت حماسه ای معجزه آسا آفرید
رئیس مجلس، مراس��م تشییع ش��هید سپهبد حاج 
قاسم س��لیمانی را معجزه آسا توصیف کرد و گفت: 
حضور چش��مگیر مردم مهمترین عاملی اس��ت که 

امنیت ملی کشور را صیانت می کند.
علی الریجانی در ابتدای نشست بررسی تحقق رونق 
تولی��د با ۷ عضو اقتصادی کابین��ه دولت بار دیگر از 
حضور یکپارچه مردم در مراس��م تشییع پیکر شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش تشکر کرد 
و افزود: در برخی استان ها مراسم تشییع معجزه گونه 
برگزار شد و در برخی استان ها که امکان تشییع پیکر 
شهدا وجود نداشت، مردم در صحنه حضور یافتند و 
حماسه ای عجیب رقم زدند. وی با بیان اینکه حضور 
چش��مگیر مردم مهمترین عاملی اس��ت که امنیت 
ملی کش��ور را صیانت می کند، گف��ت: باید از مردم 
کشورهایی مانند عراق نیز که در تشییع پیکر شهید 
حاج قاس��م سلیمانی و همرزمانشان حضور یافتند و 
یا تصمیماتی در این زمینه اخذ کردند، سپاسگزاری 

کرد.  خانه ملت

براب�ر ش�هادت س�ردار   س�کوت در 
سلیمانی حرام است

مرجع تقلید ش��یعیان تأکید کرد: پس از ش��هادت 
سردار س��لیمانی و همرزمان ایشان سکوت در برابر 

دشمنان اسالم و ایران گناه و حرام است.
آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه شنبه 
در دیدار ائمه جمعه اس��تان قم و اس��اتید مدرس��ه 
مصالی قم اظهار داش��ت: فریاد ام��ام راحل )ره( در 
س��ال ۴۱ موجب بیداری مردم ش��د و تداوم آن نیز 
موجب هوش��یاری و بصیرت افزایی مردم و پیروزی 
انقالب ش��د. وی با تأکید بر اینکه تبیین مس��ائل و 
اتفاقات کش��ور و انقالب می تواند درس بسیار خوبی 
برای ائمه جمعه باشد، افزود: نماز جمعه نهاد مردمی 
و انقالب��ی اس��ت که این بعد آن باید همیش��ه مورد 
توجه قرار گیرد. این استاد سطوح عالی حوزه حضور 
ائم��ه جمعه در بین مردم را موجب رفع بس��یاری از 
مشکالت دانس��ت و تصریح کرد: حضور ائمه جمعه 
می��ان مردم همچنی��ن می تواند آنه��ا را جذب دین 
و انق��الب کند. وی قیام امام خمین��ی )ره( را باعث 
بیدار کردن مردم نس��بت به حوادث دانست و افزود: 
مهمترین وظیفه ائمه جمعه بیدار کردن مردم نسبت 
به حوادث روز است. آیت اهلل نوری همدانی بیان کرد: 
پس از ش��هادت سردار س��لیمانی و همرزمان ایشان 

سکوت در برابر دشمنان اسالم و ایران گناه است.
وی ادامه داد: فریاد بیدارگری امروز در مورد شهادت 
سردار س��لیمانی اتفاق افتاد که این فریاد بیدارگری 
توسط امام خمینی )ره( ایجاد شده و باید ادامه یابد. 
این مرجع تقلید با بیان اینکه اسالم برای اداره کشور 
شخصیت هایی را مشخص کرده است، افزود: یکی از 
ش��خصیت هایی که اسالم برای اداره کشور مشخص 
کرده، رهبر است که حجت خدا می باشد و بر اساس 
اعتقادت ش��یعه، زمین هیچگاه از حجت خدا خالی 

نخواهد شد.  مهر

اخبار

تشییع سردار سلیمانی رفراندومی برای نظام بود
س��خنگوی وزارت امور خارجه دولت اصالحات گفت: آنچه در روزهای اخیر 

در تشییع پیکر سردار سلیمانی دیدیم رفراندومی بود که رخ داد.
حمیدرضا آصفی در آیین رونمایی از کتاب تاثیر اندیشه های امام خمینی)ره( 
بر سیاست خارجه جمهوری اسالمی ایران، با بیان اینکه سخن گفتن در این 
روزها و بعد از شهادت سردار سلیمانی سخت است، اظهار داشت: یکی از اصول 
امام در سیاس��ت خارجی، رجوع به آرای مردم بود. به همین دلیل در حالی که نیازی 
هم به رفراندوم نبود و مردم، اسالم و جمهوریت را پذیرفته بودند، آن را به رفراندوم 
گذاشتند. وی ادامه داد: آنچه در روزهای اخیر در تشییع پیکر سردار سلیمانی دیدیم 
آخرین رفراندومی بود که رخ داد. آصفی با بیان اینکه گفتن این سخن سخت است 
اما انقالب یک خون الزم داشت، گفت: این همبستگی ملی الزم بود. وی ادامه داد: 

آمریکا هیچ وقت این همه منفور نبوده است.  فارس

ترامپ بلوف می زند
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: دولت آمریکا نس��بت به امینت 
اس��رائیل متعهد است و بر همین اساس سپهبد شهید قاسم سلیمانی را به 
ش��هادت رس��اند. غالمرضا مصباحی در ارتباط با علت عالقه ملی به شهید 
س��پهبد قاسم سلیمانی اظهار کرد: س��ردار سلیمانی شخصیت خود ساخته 
و از نظ��ر اجتماعی ف��ردی خدوم و مردمی بود؛ به ط��وری  که در هر صحنه 
ای از صحن��ه های خدمت حضور فعال داش��ت. این فعال سیاس��ی افزود: عالوه بر 
ای��ن مخلص ب��ودن، متواضع بودن، مردم��ی بودن و اخالصی ک��ه در برابر خداوند 
متعال داشتند خیلی در محبوبیت ایشان نقش آفرین است.  عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در پاس��خ به تهدید اخیر ایران توس��ط ترامپ گفت: تهدید او به نظر 
من بلوف است. معموال کسانی که قلدر هستند و روحیه قلدری دارند بلوف می زنند 

تا دشمن خود را از هر گونه اقدامی بازدارند.  ایسنا

حضور حداقل ۷ میلیونی مردم قدرشناس تهران در مراسم تشییع 
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: طبق برآورد های اولیه و 
بررسی های میدانی و تجمیع آمار از مبادی های ذیربط و تصاویر و فیلم های 
منعکس شده از تمامی رسانه های داخلی و خارجی حاضر در مراسم؛ حاکی 
از آن اس��ت که حداقل ۷ میلیون نفر از مردم قدرش��ناس و فهیم تهران در 

وداع و مشایعت با پیکر مطهر سردار سرافراز سپاه اسالم حضور داشتند.
نصرت اهلل لطفی با تقدیر و تش��کر از خلق حماس��ۀ ملت ش��هید پرور و قدرشناس 
ایران اس��المی در وداع و تشییع پیکر شهید سپهبد سلیمانی و همرزمان شهیدش، 
گفت: ش��کوه بی نظیر و عظمت آس��مانی و حماسی مراس��م وداع و مشایعت پیکر 
پاک و مطهر س��ردار بی ادعا و مالک دل ها، ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی؛ واقعاً 
 دیدنی، خیره کننده، چش��م نواز و تحس��ین برانگیز و برای جهانیان بهت آور بود. 

 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

فرمانده  کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: از عامالن 
ترور سپهبد شهید سلیمانی انتقام "سخت، پشیمان کننده 

و تمام کننده"  می گیریم.
س��ردار سرلشکر پاسدار حسین س��المی فرمانده کل سپاه 
پاس��داران انق��الب اس��المی در  آیین تش��ییع پیکر مطهر 
سردار ش��هید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سردار حسین 
پورجعف��ری در جمع میلیونی ع��زاداران در میدان آزادی 
کرم��ان اظهار داش��ت: حرف آخ��ر را اول می زن��م انتقام 
می گیریم. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امروز در سرزمین 
کرمان ش��اهد طلوع دو خورشید هس��تیم، افزود: ما امروز 
آمده ای��م تا در آس��مان افتخ��ارات این س��رزمین عزیز دو 

خورشید پرفروغ را بنشانیم.
وی با یادآوری اینکه "ما در نبرد با آمریکا ش��هدای عزیزی 
را تقدیم کرده ایم"، تصریح کرد:  فرمانده ش��جاع و بی نظیر 
سپاه اس��الم که تاریخ بشریت همانند او را کمتر و یا اصاًل 

ندیده است، سردار قلب ها و دل ها حاج قاسم سلیمانی.
سرلش��کر س��المی با ابراز اینکه "همه ما ام��روز می دانیم 
کسی را تا عرش خدا بدرقه می کنیم که در صولت، هیبت، 
صالب��ت، معرفت و ایمان کم نظیر اس��ت"، گفت: او که در 
ش��جاعت مالک اش��تر بود و رفت و می رود تا عمود خیمه 
دشمن را برکند. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شهید حاج 
قاسم سلیمانی زهد و تقوا را از ابوذر و وفاداری را از حضرت 
عباس)ع( گرفته بود، تصریح کرد:   سرانجام نیز همانند مراد 
خویش با دستانی جداشده در نزدیکی حرم موالی خویش 

وفاداری را اثبات کرد.
وی با تأکید به اینکه او میثم، عمار و یاس��ر بود و  زیباترین 
جلوه انسانیت بود که هیچ گاه در برابر دشمن نلرزید و برای 
۴۱ سال لباس جهاد را از تن در نیاورد، گفت: او می دانست 

لباس جهاد، لباس عزت مسلمین است.
سرلش��کر سالمی با اظهار اینکه شخصیت او فراتر از جهان 
اس��الم بود و همه جهان با تحسین و ستایش از او به عنوان 
اسوه مقاومت و حمایت از مظلومان یاد می کنند، ادامه داد:  

آنها که می خواهند با پرتاب س��نگریزه خورشید را خاموش 
کنند بدانند که اشتباه می کنند.

فرمانده  کل سپاه با اشاره به اینکه قاسم سلیمانی خورشید 
پرفروغ عالم اسالم است که راه او به شکست عالم استکبار 
خواهد انجامید، ابراز داشت:   توصیف ابعاد شخصیت چنین 

انسانی برای بنده حقیر ممکن نیست.
وی با بیان اینکه سردار سلیمانی فرمانده ای با صالبت، باوقار 
و بس��یار متواضع بود، خاطرنشان کرد:  شهید سلیمانی در 
درون خویش هیچ گاه خود را باالتر از هیچ سربازی ندید و 

درجه روی شانه اش در او تفاخر ایجاد نکرد.
سرلش��کر س��المی با تصریح به اینکه شهید حاج قاسم در 
اوج س��ختگیری، دریای مهربانی و مظهر مجس��م »اشّداء 
علی الکّفار« بود، تأکید کرد:  سینه اش در برابر کفار همانند 
کوه های بلند و اس��توار بود و در برابر مستضعفان لبخندی 

ملیح به لب داشت.
وی با اب��راز اینکه "چگونه طاق��ت بیاوریم مظهر این همه 
زیبای��ی را از خود جدا کنیم؟"، اظهار داش��ت:  او امروز به 
آسمان می رود و کرمان امروز آسمانی است و کویر کرمان 

امروز دریاست.
فرمانده  کل س��پاه خطاب به دشمنان با بیان اینکه "بدانید 
ش��هادت نقطه پایان نیس��ت و نقطه آغاز راه است"، گفت: 
قاس��م یک شخص نبود و نیست و راهی است که تازه آغاز 

شده و فتح قله ها را نوید می دهد .
وی با طرح این پرس��ش که این ش��هید چه کرده بود که 
چنین مورد ترور ناجوانمردانه دش��منان قرار گرفت، گفت: 

او فراتر از مرزها و معمار شکست آمریکا است.
سرلش��کر س��المی با تأکید به اینکه "س��پهبد ش��هید ما 
معمار شکس��ت های چه��ار دهه آمریکا از مس��لمانان عالم 
اس��ت"، گفت: شهید قاسم سلیمانی دشمن را در بیابان ها، 
خیابان ها و دش��ت ها، کوه ها تا ش��رق مدیترانه و ش��مال 

دریای سرخ تعقیب کرده است.
وی ب��ا ابراز اینکه او نهضت فلس��طین را احیا کرده و رژیم 
صهیونیس��تی را در باریکه ای در حصار آتش های قدرتمند 
فلسطینیان قرار داده است، افزود: او احیاگر میدانی نهضت 
فلس��طین بود و سیاس��ت آمریکا را برای از بین بردن حلقه 
مقاومت با شکس��ت بزرگ روبه رو کرد و اس��تراتژی آمریکا 

برای برهم زدن آرامش مسلمانان را با شکست مواجه کرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه او از جغرافیای یکپارچه جهان اس��الم 
محافظت کرده اجازه نداد دش��منان ب��ه رؤیای باطل خود 
جامه عمل بپوش��اند، گفت: او مانع سیطره آمریکا بر عراق 
ش��د و اجازه نداد موفقیت های آمریکا در عراق علیه صدام 

به قدرت و موقعیت سیاسی تبدیل شود.
وی با تصریح به اینکه دشمنان مهر تأییدی بر پایان حضور 
خود در منطقه زدند گفت: ش��هادت س��ردار بزرگ جهان 
اس��الم نقطه آغازی است بر پایان زودرس آمریکا از جهان 

اسالم و جهان که به زودی خواهد دید.
وی ب��ا اعالم اینکه "ما می خواهیم آینده جدیدی بس��ازیم 
و این اراده الهی ماس��ت"، متذکر ش��د: آمریکایی ها اشتباه 
کردند و س��ال های س��ال در فضای مجازی و بس��یج همه 
رس��انه ها و عملیات های س��نگین تالش کردند تا قدری از 

کینه و نفرت مسلمانان را نسبت به خود بکاهند.
وی ب��ا بیان اینکه آمریکا خیلی تالش کرد تا ملت ایران را 
از انقالب و رهبری و اسالم جدا کنند و تصور می کردند به 
نتیجه رس��یده و مردم پژواک صدای آنها ش��ده اند و مردم 
ب��ه خیابان ها می ریزند و علیه نظ��ام عمل می کنند، گفت: 
آمریکا ب��ا این اقدام خود ببیند مردم ب��رای چه به میدان 

آمدند و انقالب دوباره زنده شده است.
وی ب��ا اب��راز اینکه امروز بذر کینه آمری��کا در دل ملت های 
مس��لمان و غیرمسلمان کاشته شده و مسلمانان دیگر هیچ 
نقطه امنی در هیچ جایی برای آمریکا نخواهند گذاشت، اضافه 
کرد: همه س��رمایه گذاری هایتان را با این ترور ناجوانمردانه 
به آتش کش��یدید و امروز یک نیروی پیش��ران قوی و انرژی 
جدید که اصل مبارزه با آمریکاس��ت ش��کل گرفته اس��ت و 

قلب ها برای همیشه سرشار از نفرت آمریکا است.
وی با هشدار اینکه "اراده ما محکم است و انتقام می گیریم 
و اگر حرکت دیگری انجام دهند آنجا را که دوس��ت دارند 
و به آن عش��ق می ورزند به آتش می کشیم" گفت: خود آنها 

می دانند آنجا کجاست.  تسنیم

غرب آسیا در انتظار تغییرات گسترده 
ادامه از صفحه اول

پی��ش بینی های درس��ت و دقیق بر این اس��اس 
اس��ت که در آینده نه چندان دور، مردم عربستان 
علی��ه آمریکا و رژیم س��عودی قی��ام خواهند کرد؛ 
م��ردم قطر، بحرین و کویت نیز به جمع معترضین 
خواهند پیوس��ت و اخ��راج نیروه��ای آمریکایی را 

خواستار خواهند شد.
در چنین ش��رایطی است که مردم یمن با پیروزی 
بر نیروهای ائتالف به سرکردگی عربستان سعودی،  

حماسهای بزرگ را رقم خواهند زد.
رهبر انقالب اس��المی در دی��دار هیئتی از جنبش 
انص��اراهلل یمن ضمن اش��اره ب��ه روحیهی جهادی 
م��ردم یم��ن و ایستادگیش��ان در مقاب��ل تج��اوز 
وحشیانهی دش��من، »پیروزی« ملت مجاهد یمن 
را ام��ری قطعی دانس��تند و فرمودند؛ مردم یمن با 
تمدن عمیق و تاریخی خود و با روحیهی مجاهدت 
و ایس��تادگی که در این پنج س��ال از خود نش��ان 
دادهاند، آیندهی خوبی را در پیش دارند و به لطف 
خداون��د، دولتی قوی را تش��کیل خواهند داد و در 
چارچوب آن دولت، به پیش��رفت خواهند رس��ید. 

 ۱۳۹۸/۰۵/22
چنی��ن اتفاقی در دیگر کش��ورهای مس��لمان نیز 
خواهد افتاد و قدرت جهانی اس��الم ش��کل خواهد 
گرفت. قدرتی که زمینه حکومت جهانی اس��الم را 

پی ریزی کرده است.

سرمقاله

واعظی: 
 برنامه ریزی های بسیار خوبی برای انتقام 

از آمریکا انجام شده است
رئی��س دفتر رئیس جمه��ور گفت: ش��مارش معکوس خ��روج نظامیان 
آمریکایی از منطقه آغاز ش��ده و انتقام خون س��ردار سلیمانی حتماً باید 
گرفته ش��ود، به نظر می رس��د برنامه ریزی های بس��یار خوبی انجام شده 

است.
محم��ود واعظی در یک گفتگوی رادیویی با اش��اره ب��ه حضور میلیونی 
مردم ایران در مراس��م تش��ییع و بزرگداشت یاد ش��هید سلیمانی اظهار 
داشت: صدای ملت این وظیفه را به دولت برای تعیین خط مشی جدید 
و چگونگی عملکرد می دهد. از جمعه صبح می دانس��تیم مردم یاد شهید 
س��لیمانی را در ایران س��وریه، یمن، عراق و همه کش��ورهایی که شهید 
س��لیمانی ب��رای آزادی آنها خدم��ت کرد، گرامی می دارن��د. این حضور 
مردم مش��ت محکمی اس��ت به دهان ترامپ، کش��ورهای غربی و رژیم 
صهیونیستی تا آنها بدانند فرماندهان و مسئوالن در دل مردم جای دارند 
و اگر اختالف های جزئی در مس��ائل اقتص��ادی وجود دارد، یک اختالف 
درون خانوادگی است و مردم اجازه نخواهند داد دشمن از این اختالف ها 
سوء اس��تفاده کند. واعظی با بیان اینکه تشییع میلیونی سردار سلیمانی 
در بس��یاری از رس��انه های بزرگ دنیا نمایش داده شد، خاطرنشان کرد: 
این تش��ییع نشان داد که جمهوری اسالمی ایران قوی تر و مقتدرتر شده 
اس��ت، هرچند که یک فرمانده بزرگ خود را از دس��ت داده است. وقتی 
ش��هید بهش��تی یا مطهری را از دس��ت دادیم، ملت ما یکپارچه تر شد و 
راه ش��هدا ادامه پیدا کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: ش��هید 
س��لیمانی فقط متعلق به ایران نبود بلکه متعل��ق به جبهه مقاومت بود. 
آمری��کا فکر کرد با این کار خود مرکز ثقل جبهه مقاومت یعنی س��ردار 
س��لیمانی را از بین می برد ولی سردار س��لیمانی برای بیداری ملت های 
مس��لمان منطقه تالش می کرد و تالش این ش��هید ممکن بود ده سال 
طول بکش��د ولی این بی��داری ملت های منطقه فقط دو س��ه روز طول 

کشید. وحدتی که در ایران ایجاد شده است، دستاورد بزرگی است. 
واعظی همچنین با بیان اینکه اقدام پارلمان عراق برای اخراج نیروهای نظامی 
آمریکایی از این کشور اقدام بسیار بزرگی بود، گفت: اقدام پارلمان عراق خبر 
بزرگی است آنها در کشور همسایه ما النه کرده و پایگاه درست کرده بودند 
ولی بخاطر عظمت خون ش��هدا پارلمان عراق با رأی بس��یار باالیی تصمیم 
گرفت تا آمریکایی ها را از این کشور بیرون کند. وی در پاسخ به این پرسش 
که چه مس��یری برای انتقام از دشمن دنبال می شود، تصریح کرد: در چند 
جبهه حتماً باید استراتژی خود را ادامه دهیم. روز جمعه جلسه فوق العاده 
ش��ورای عالی امنیت ملی برگزار ش��د و تصمیمات آن جلسه اجرا می شود. 
وحدت و همدلی برای اس��تمرار خط مقاومت مهم بوده و باید دنبال ش��ود. 
حضور مردم به تمام مسئوالن نظام و دولت روحیه داده است که این راه را با 
قوت بیشتری ادامه دهند. درست است که بزرگ مردی را از دست داده ایم 

ولی نباید احساس کنیم در برابر دشمن تضعیف شده ایم.  مهر

نخستین طرح سه  فوریتی تاریخ پارلمان تصویب 
و تبدیل به قانون ش��د؛ بر این اساس همه اعضای 
پنتاگون، شرکت ها و مؤسسات وابسته و فرماندهان 
و آمران شهادت سردار سپهبد سلیمانی تروریست 
اع��الم ش��دند و 2۰۰ میلیون یورو ب��رای تقویت 

نیروی قدس اختصاص یافت.
آیین نامه داخلی مجلس قید س��ه فوریت را برای 
ط��رح ه��ا و لوایحی فقط در ش��رایط اضطراری و 
حیات��ی پیش بینی کرده اس��ت اما در هیچ یک از 
ادوار مجل��س از دوره اول تا ده��م هیچگاه طرح 
یا الیحه ای که مصداق این ش��رایط ش��ود وجود 
نداش��ته؛ حاال برای نخستین بار امروز طرحی سه 
فوریتی در مجلس تصویب ش��د تا از این ظرفیت 
قانونی بعد از به ش��هادت رس��یدن شهید سپهبد 
س��لیمانی و برای گرفتن انتقام س��خت از آمریکا 

استفاده شود.
روز ۱۳ دی ماه، دقایقی بعد از اعالم خبر شهادت 
س��ردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی، رهب��ر معظم 
انقالب وع��ده دادند که انتقام س��ختی در انتظار 
جنایتکارانی اس��ت که دست پلید خود را به خون 

او و دیگر شهدای حادثه ی دیشب آلودند.
تش��ییع باشکوه و بی نظیر سردار س��لیمانی از روز 
شنبه تاکنون و حضور میلیونی مردم ایران و عراق 
در مشایعت پیکر این شهدا تائیدی بر قریب الوقوع 
بودم این انتقام داشت؛ در این میان قوه مقننه نیز با 
نطق، بیانیه، مصوبه و سایر اقدامات پارلمانی سعی 
کرد تا پاسخی درخور به این مطالبه داشته باشد و 
امروز هم با تصویب طرحی سه فوریتی اقدامی تازه 

در تاریخ پارلمان جمهوری اسالمی رقم زد. 
زمزمه ه��ای تدوین طرح س��ه فوریتی در مجلس 
برای اقدام متقابل برابر جنایت تروریس��تی آمریکا 
به گوش می رس��ید؛ تا این که طرحی در جلس��ه 
روز گذش��ته به فرجام رسید و بر اساس آن قانون 
اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایاالت 
متحده آمریکا به عنوان گامی در راس��تای انتقام 

سخت اصالح شد. 
همچنان که اشاره ش��د آیین نامه داخلی مجلس 

قید سه فوریت را فقط برای حالت کاماًل اضطراری 
و حیاتی و برای مقابله س��ریع با خس��ارت تعیین 
کرده است؛ بر این اس��اس در طرح ها و لوایح سه 
فوریت��ی، پس از تصویب فوریت بالفاصله کلیات و 
س��پس در همان جلسه نس��بت به ماده واحده یا 
هر یک از مواد مذاکره و رای   گیری می  ش��ود. این 
بند آئین نامه امروز برای نخس��تین بار اجرا شد و 
نمایندگان قانونی که پیش از این در اردیبهش��ت 
ماه امسال مصوب کرده بودند تا اقدام متقابلی در 
برابر تروریس��ت خواندن س��پاه پاسداران از سوی 

ایاالت متحده انجام دهند، را اصالح کردند. 
بر اساس طرح سه ماده ای که نمایندگان تصویب 
کردن��د؛ در قان��ون اق��دام متقاب��ل در برابر اعالم 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی به عنوان سازمان 
تروریس��تی توس��ط ایاالت متحده آمریکا مصوب 
۱۳۹۸.2.۳ ، "عب��ارت کلی��ه اعض��ای پنتاگون و 
ش��رکتها و مؤسسات وابسته و فرماندهان و آمران 
شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی"، 
قبل از عبارت »فرماندهی مرکزی آمریکا )س��نت 
کام(، نیروها و سازمانها و یا نهادهای تحت اختیار 

این فرماندهی« اضافه می شود.
ماده مصوب دیگر مقرر می داشت که در ماده )۴( 
قانون یاد ش��ده ، عبارت "کلیه اعضای پنتاگون و 
ش��رکتها و مؤسسات وابسته و فرماندهان و آمران 
شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی،"  
قبل از عبارت »فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی 

آمریکا )سنت کام( اضافه می شود.
200 میلیون یورو برای تقویت نیروی قدس

ماده ۳ مصوب مجلس، دولت را موظف کرد جهت 
تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس س��پاه پاسداران 
مبلغ 2۰۰  میلیون یورو از طریق صندوق توس��عه 

ملی در اختیار این نیرو قرار دهد.
عل��ی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی 
در توضی��ح این بن��د گفت:  در دو م��اه باقیمانده 
س��ال، 2۰۰ میلیون یورو از صندوق توس��عه ملی 
برای حمایت از نیروی قدس س��پاه پاسداران که 
مس��ئولیت مقاومت در س��طح منطقه را برعهده 

دارد، تعلق می گیرد.
رئیس مجلس توضی��ح داد که اذن تخصیص این 

مبلغ از مقام معظم رهبری اخذ شده است.
شعار »نه سازش نه تسلیم انتقام انتقام« 

در مجلس
برای دومین بار پس از ش��هادت س��ردار سلیمانی 
همه نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با حضور 
در جایگاه هیات رئیس��ه ضمن محکومیت جنایت 
تروریس��تی آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد 
سلیمانی و همرزمانش شعار »نه سازش نه تسلیم 
انتقام انتقام« را س��ر دادند و رئیس مجلس نیز با 
تائید مواضع آنها و تصریح بر تحقق خواست آنها، 
تاکید کرد: آفرین، آفرین بر شما این صدای ملت 

ایران است بلکه به گوش ناشنوای ترامپ برسد. 
مصوب���ه س���ه فوریت���ی مقابل���ه ب���ا اقدامات 

تروریستی  آمریکا تبدیل به قانون شد
در ادامه نشس��ت علنی مجلس، اعضای ش��ورای 
نگهبان با حض��ور در صحن علنی، مصوبه مجلس 
درب��اره مقابله با اقدامات تروریس��تی آمریکا که با 
قید س��ه فوریت به تصویب نمایندگان رسیده بود 

را تایید کردند. 
بر اساس این گزارش با توجه به قید سه فوریتی طرح 
قانون مذکور، اعضای شورای نگهبان نیز باید در صحن 
حضور به هم می رس��اندند و پس از تصویب در همان 
نشست طرح را مورد بررسی قرار داده و بعد نظرشان 
را اع��الم می کردند.  بر این اس��اس مصوبه مجلس با 
عنوان »اصالح قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی 
توس��ط ایاالت متحده آمریکا« مراح��ل الزم را برای 
تبدیل شدن به قانون طی کرده و آماده ابالغ برای اجرا 
است.  این قانون همچنین دولت ایران را موظف کرده 
بود در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در 
برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع 
جمهوری اسالمی ایران را به مخاطره می اندازند، اقدامات 
متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد.گفتنی 
است قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی  به عنوان »سازمان تروریستی« توسط 
ایاالت متحده آمریکا، چهارم اردیبهشت ماه امسال به 
تصویب رسیده بود که به موجب این قانون فرماندهی 
مرکزی آمریکا )س��نت کام(، نیروها و س��ازمان ها و یا 
نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعالم 
ش��دند و هرگونه کمک نظامی ی��ا اطالعاتی به این 
نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و جمهوری اسالمی ایران همکاری در اقدام تروریستی 

محسوب شده بود.  فارس

سرلشکر سالمی: 

حرفآخررااولمیزنمانتقاممیگیریم
اگر حرکت دیگری انجام دهند آنجا را که دوست دارند  به آتش می کشیم
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