
آمادگی کامل ارتش برای حراست از مرزها
معاون اجرایللی ارتش جمهوری اسللامی ایران با 
تاکیللد بر معنویت محللور بودن ارتللش جمهوری 
اسللامی ایران گفت: امللروز ارتش بللا تمام وجود 
همواره در آمادگی کامل برای حراسللت از مرزهای 

هوایی، زمینی و دریایی کشور است.
سللرتیپ محمد محمودی با اشللاره بلله اقدامات و 
موفقیت های ارتش در حوزه قرآن اظهارداشللت: به 
برکت پیروزی انقاب اسللامی ایران، اکنون ارتش 
دارای بیش از ۳۰ هزار نفر فعال قرآنی است که ۱۲ 
هزار نفر آنها در حوزه حفظ فعالیت می کنند. معاون 
اجرایللی ارتش جمهوری اسللامی ایران، با تاکید بر 
اینکه قللرآن محور اصلی اقدامات فرهنگی در ارتش 
است، افزود: هر هفته سه شنبه بالغ بر ۷ هزار کاس 
قللرآن در ارتش دایر و اسللاتید این کاس ها از بین 
کارکنان قرآنللی ارتش منتخب می شللود، می توان 
گفت به برکت انقاب اسامی ایران، ارتش امروز یک 
دانشگاه قرآنی و کاما معنویت محور است. همچنین 
قریب به هزار نوبت نماز جماعت به همت سللازمان 
عقیدتی سیاسی ارتش در هر شبانه روز جماعت در 
یگان ها و کوی های سللازمانی ارتش اقامه می شللود. 
محمللودی اداملله داد: ارتش یکی از سللازمان های 
پیشللتاز و پیشللرو در زمینه قرآن است که گواه این 
ادعا، برگللزاری ۳۹ دوره مسللابقه قللرآن در ارتش 
جمهوری اسللامی ایران و نیروهای تابعه آن است. 
وی با تاکیللد بر نقش بازدارندگللی ارتش در مقابل 
تهدیدات دشللمنان تصریح کللرد: ارتش جمهوری 
اسامی ایران با تمام وجود همواره در آمادگی کامل 
برای حراسللت از مرزهای هوایللی، زمینی و دریایی 

کشور است.  پایگاه اطالع رسانی ارتش

ترور شهید سلیمانی یکی از نتایج مذاکره 
با آمریکا بود

معللاون هماهنگ کننده سللپاه گفت: ترور شللهید 
حاج قاسللم سلیمانی یکی از اثرات مذاکره با آمریکا 
بوده اسللت، چللرا که هرگاه با زبللان غیرمقاومت با 
دشمن صحبت کردیم، ضربه خوردیم و این موجب 
شد جسارت دشمنان انقاب اسامی بیش تر شود.

سللردار سللرتیپ پاسللدار محمدرضا نقللدی معاون 
هماهنگ کننده سللپاه پاسللداران انقاب اسامی با 
بیان اینکه ترور سللردار شللهید حاج قاسم سلیمانی 
توسط امریکایی ها، حرکت مقاومت و انقاب اسامی 
را در مدار جدیدی قرار داد، اظهار داشت: ما در طول 
سال های گذشته به ندرت شاهد مواجهه مستقیم با 
امریکای جنایتکار بودیم اما ترور سللردار شهید حاج 
قاسم سلللیمانی فرمانده سپاه قدس که نقش عمده 
ای در نابودسازی گروهک های تروریستی داعش در 
عراق و سللوریه داشت، باعث شللد که یک سیلی به 
امریکا بزنیم و مراکز نظامی این کشور خبیث در عراق 
را مورد هدف قرار دهیم . این نشللان می دهد که در 
همه شللرایط، آماده مقابله با شیطان بزرگ هستیم. 
سللردار نقدی تاکید کرد: مذاکللرات برجام و مذاکره 
با امریکا در طول سللال های گذشته، بی نتیجه بوده 
اسللت. ترور شهید حاج قاسم سلللیمانی هم یکی از 
اثللرات مذاکره با امریکا بوده اسللت، چرا که هرگاه با 
زبان غیرمقاومت با دشللمن صحبللت کردیم، ضربه 
خوردیم و این باعث شد که جسارت دشمنان انقاب 
اسامی بیشللتر شود. متاسللفانه برخی از گروه های 
سیاسی داخلی، همچنان حرف از مذاکره می زنند و 
این در حالی است که آمریکای جنایتکار، هرگز اهل 

عمل به هیچ عهدنامه بین المللی نیست.  فارس

رقابت حداکثری درانتخابات می خواهیم
وزیللر کشللور گفللت: وزارت کشللور بللا توصیلله 
رئیس جمهللور واقعا به دنبال این اسللت که ما فضا 
را کامًا قانونی و انتخابات را در محیطی سللالم و با 

رقابت حداکثری برگزار کنیم.
عبدالرضللا رحمانی فضلی وزیر کشللور در همایش 
اسللتانداران و فرمانداران سراسللر کشور ک اظهار 
داشت: بعد از انقاب ما با مجلسی برآمده از متن و 
اراده مردم مواجه هستیم که اراده مردم در مجلس 
و ریاسللت جمهللوری تجلی پیدا کرده اسللت.وزیر 
کشللور با بیان اینکه تاکنللون به بیش از ۸۰ درصد  
شکایت ها رسیدگی شللده است، گفت: تقریباً اکثر 
قاطع آن ها منجر به برائت شده است و این سامت 
انتخابات را نشان می دهد.رحمانی فضلی با اشاره به 
شرایط دشللوار پیش آمده در اثر فشارهای جهانی، 
منطقه ای و برخی مسللائل گفت: با سیاسللت های 
مقاومت و اسللتقامت که حق ملت است می توانیم 
از گنجینه هللا و میراث مردم حفاظت بکنیم؛ ما در 
شرایطی قرار گرفتیم که اقتضای این فضا این است 
که با مشللارکت حداکثری مللردم در انتخابات هم 
وحدت و انسللجام داخلی و هللم حمایت از نظام را 
رقم بزنیم و هم دسللت رد به دشمنان که به دنبال 

تشدید اختافات داخلی هستند، بزنیم.   مهر

اخبار

آمادگی قرارگاه خاتم برای ساماندهی مناطق محروم حاشیه اهواز
فرمانده قرارگاه سللازندگی خاتم االنبیاء)ص( از ارائه طرح جامع سللاماندهی 

مناطق محروم حاشیه شهر اهواز به استاندار خوزستان خبر داد.
سللعید محمد، داشت: در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری مبنی بر 
محرومیت زدایللی، مردم داری و مردم یاری در مناطق محروم کشللور قرارگاه 
سللازندگی خاتم االنبیاء)ص( سللپاه پاسللداران انقاب اسللامی، طرح جامع 
ساماندهی مناطق محروم حاشیه شهر اهواز را تدوین و به استاندار محترم خوزستان 
ارائه کرده اسللت. وی افللزود: در صورت موافقت، این قللرارگاه آمادگی دارد مناطق 
حاشللیه ای شهر اهواز شللامل کوت عبداهلل، حصیریه، عین دو و... را ساماندهی کند. 
دکتر محمد اظهار کرد: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( گرچه اجرای ابرپروژه های 
زیادی را در کارنامه خود دارد اما به منظور بهبود رفاه اقشار ضعیف جامعه، در شعاع 
۷۰ کیلومتری پروژه های عمرانی در سراسر کشور پس از شناسایی مشکات روستاها 

و مناطق کمتربرخوردار، اقدام به محرومیت زدایی از آنها می کند.  فارس

در مورد FATF نظر شورای نگهبان حاکم است
 CFT دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: زمان بررسی لوایح پالرمو و
در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده لذا نظر شورای نگهبان درباره 
لوایح، ُمَحَکم اسللت. محسللن رضایی درباره آخرین وضعیت بررسللی لوایح 
مربوط به FATF در مجمع تشللخیص مصلحت نظام، گفت: زمان بررسللی 
لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشللخیص مصلحت نظام سپری شده و از نظر 

آیین نامه، وقتی زمان تمام شود، نظر شورای نگهبان درباره لوایح، ُمَحَکم است.
 او افزود: دولت و مجلس به دنبال این هستند که مسایل را از طریق دیگری پیگیری 
کننللد، امللا از نظر ما در مجمع تشللخیص مصلحت نظام، فعللا نمی توانیم  بحث را 
پیگیری کنیم، بنابراین از نظر مجمع نظر شورای نگهبان حاکم است. وی اضافه کرد 
 FATF فعا متوقف به این است که خود نهاد FATF بنابر این بحث پذیرش شروط:

کاری را انجام دهد،چون مجمع بی اعتماد شده است.  باشگاه خبرنگاران

ایران از حفظ تمامیت ارضی سوریه حمایت می کند
امیرعبداللهیان مدیرکل بین الملل مجلس شللورای اسللامی گفت: ایران از 
هللر اقدامللی که به حفظ تمامیللت ارضی، تقویت حاکمیت ملی سللوریه و 
بازگشللت ثبات و آرامش به منطقه منجر شللود اسللتقبال می کند. »عدنان 
محمود« سللفیر جمهوری سللوریه در تهران با امیرعبداللهیان دستیار ویژه 
رئیس مجلس و مدیرکل بین الملل مجلس شللورای اسللامی دیدار و گفتگو 
کرد. مدیرکل بین الملل مجلس شللورای اسللامی بر اسللتمرار حمایت همه جانبه 
جمهوری اسللامی ایران از سوریه تاکید کرد و گفت: جمهوری اسامی ایران از هر 
اقدامی که به حفظ تمامیت ارضی، تقویت حاکمیت ملی سللوریه و بازگشللت ثبات 
و آرامش به منطقه منجر شللود اسللتقبال می کند. وی در پایللان این دیدار گفت: 
امیدواریللم بحللران در »ادلب« که در نتیجه ی حضور تروریسللت ها در این منطقه 
ایجاد شللده اسللت به زودی حل و فصل شود و این استان به دامان مردم حاکمیت 

مرکزی سوریه بازگردد.  مهر

حجت االسللام حسن روحانی دیروز در همایش استانداران 
و فرمانداران سراسللر کشو، دوم اسفندماه و زمان برگزاری 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی را یوم اهلل 
خوانللد و از همه برگزارکنندگان این انتخابات خواسللت تا 
تمام تاش خود را برای برگزاری انتخاباتی رقابتی و پرشور 
متمرکز کنند و اجازه داده نشللود صف های رای دهندگان 

خلوت شود.
مجری انتخابات و مجری قانون ، وزارت کشور، استانداران 
و فرمانداران هسللتند اینها مجری قانون و مجری انتخابات 
هستند، انتخابات را اینها اجرا می کنند. حاال قانون اساسی 
ما احتیاط کرده و گفته اسللت یک دسللتگاهی هم از کنار 
نظارت کند یعنی یک عده ای را گفتند شما اینجا این باال 
بایسللتید، نگاه کنید ببینید اینها یک وقت خاف نکنند – 
همین - نظارت یادمان نرود. یک دستگاه در کشور مجری 
انتخابات اسللت و بار انتخابات بر دوش اوست اعتماد مردم 
بایللد به این گروه باشللد یک گروه هللم آن باال نظارت می 
کننللد که خاف یک وقتی واقع نشللود و یللک جایی هم 
خاف بود بگویند حواس شللما باشد که اینجا دارد خاف 
می شللود.حاال اگر برعکس شد ناظر شللد مجری، مجری 
شللد لجسللتیک، اگر ما می خواهیم به اهداف خود برسیم 
مسلما برای همه ما کشور مهم است ، برای همه ما نتیجه 
انتخابات مهم است، ما بیاییم پاسدار جمهوریت هم باشیم، 

قانون اساسی ما در آن جمهوریت هم هست.
نمی شللود یک قانللون و مقرراتی که دولللت آن را تصویب 
کللرده به عنوان الیحه داده بلله مجلس و مجلس به عنوان 
نماینللده ملت ، آن را تصویب کرده ، بین زمین و آسللمان 
بمانللد و روابط  ما با دنیا دچار مشللکل شللود. مگر چنین 
چیزی می شللود و مگر می شللود روابط بانکی ایران با دنیا 
قطع شللود و بهم بریزد.چه کسللی در این کشللور تصمیم 
گیر اسللت؟ دولت به صورت الیحه تصویب کرده و مجلس 
تصویب کرده و رهبری  هم که به صراحت می گوید با لوایح 

دولت مشکلی ندارم. حال چطور می شود؟
 اینها باید پاسللخگو باشللند و نمی شود با شللعار و چهار تا 
حللرف در فضللای مجازی یا حقیقی و  یا در این رسللانه و 
آن رسللانه، منافع ملی را زیر پا گذاشت.موضوع منافع ملی 
اسللت و همه باید بایسللتیم و نباید بگذاریللم ترامپ موفق 
شللود. نباید بگذاریم تروریسللت ها کاخ سفید موفق شوند، 
اینها دارند رابطه ایران را با بانک های جهان ترور می کنند. 
حواسللمان باید باشللد. اینها دارند، اعتماد مردم را با نظام 

ترور می کنند.
به نظر من انتخابات خیلی مهم است و مخصوصاً انتخابات 
مجلس شللورای اسللامی بسللیار مهم اسللت و جای هیچ 
تردیدی نیسللت ولللی از انتخابات مهم تر اعتمللاد مردم و 
سرمایه اجتماعی است. انتخابات مجلس بسیار بسیار مهم 

است و همه باید حضور پیدا کنند. 

یک وقتی اسللت که من می خواهللم در انتخابات به دلیلی 
شللرکت نکنم، این یک گونه است اما یک وقتی من اعتماد 
ندارم که پای صندوق بروم و این خیلی خطرناک اسللت و 

فرق می کند.
بیاییللد به مردم اعتماد دهیم و به مللردم بگوییم که نظام 
ما، نظام تک حزبی نیست، ما نظام کمونیستی نیستیم، ما 
نظام شللاه نیسللتیم  و ما فقط حزب رستاخیر و کمونیسم 
نداریم. تک حزبی نیسللتیم  و نظام چند حزبی هسللتیم و 
احزاب در این کشور آزاد هستند. مخصوصاً در دولت تدبیر 
و امید این همه احزاب دست و بالشان باز شده و هر کسی 
خواسللته بیاید مجوز بگیرد، به راحتی مجوز گرفته است و 
خانه احزاب فعال شللده و آمدند کنار هم نشسللتند. همه 
باید بیایند و حضور پیدا کنند. تک حزبی نیسللتیم، آنهایی 
کلله می خواهند اعتماد مردم را ترور کنند باید حواس مان 
جمع باشللد. همه ما در یک شللرایط بسللیار حساسی قرار 
گرفته ایم و نباید بگذاریم آمریکا پیروز شللود و ان شاء اهلل 
این ملت با انسللجام و وحدت نمی گذارنللد چنین اتفاقی 
بیافتد.امروز روزی اسللت که باید برویم پای صندوق رأی، 
ولللو اینکه گله داریم، ناراحت هسللتیم و ممکن اسللت در 
ذهن ما مشللکاتی باشد و یا  اینکه ممکن است یک جایی 
بگوییم فان جا دقیق اجرا و عمل نشللده است. با صندوق 
قهللر نکنیم؛ هرچند  اینکه شللما در تهران ۳۰ کاندیدایی، 
یک وقتی بگردید همه ۳۰ تا را ندارید، ۱5 الی ۲۹ و یا هر 
عددی دارید . در یک جایی که 6 کاندیدا دارد، شما ببینید 
4 کاندیدا دارید، یک جا ۳۰ تا داریم یک جا 6 نفر را داریم. 

بعد 5 الی یک نفر است.
در انتخابات اگر هم دیدیم نقص و ایرادی اسللت، خواهش 
می کنم روز انتخابات، ۲ اسللفند یک روز تاریخی و یوم اهلل 
بللرای ماسللت، کاری نکنیم که صف های ما خلوت باشللد، 
هملله ما بیاییم پای صندوق هللای آراء، البته از حاال تا آن 
زمان به آقای وزیر کشللور، همه مسللئولین و استانداران و 
فرمانداران می گویم شللماها با هیأت هللای نظارت رابطه و 
گاهی دوسللتی و رفت و آمد دارید و اینها را می شناسللید 
آنهایی که مسللئولین باالتر را می شناسند، خودمم اقدامات 
را انجللام دادم و نامه های الزم را نوشللتم و مصلحت ندیدم 
برخی از نامه ها را منتشللر کنم، همه ما باید تاش کنیم و 
این رقابتی بودن را درست کنیم. ما االن در اینجا در رقابت 
مشللکل داریم. یک ذره بیشتر یا کمتر. ممکن است از یک 

ذره بیشتر باشد االن.
امیدواریم این رقابت را درسللت کنیم بگذاریم همه گروه ها 
بیایند. این که نمی شود که نهادهای اصلی قانونی، 4 رکنی 
که باید بگویند این فرد صالح اسللت یا نیست، همه گزارش 
درسللت دادند، و یکی را فرستادند در یک کوچه ای و اصًا 
معلوم نیسللت با چه کسللی صحبت کرده و چه گفته، بعد 
آمده گزارشللی نوشته، مگه می شللود با یک چنین چیزی  
کشللور را اداره کللرد. اگر می خواهیم با رفتللن در خانه ها  
درسللت کنیم، پس این دسللتگاه ها را تعطیللل کنیم این 
وزارت اطاعات و نیروی انتظامی و دادگسللتری برای چه 
داریم، برویم همان درب خانه ها و از دو همسللایه بپرسیم. 
من خواهش می کنم معیار همه ما قانون باشد ما که باالتر 

از قانون نداریم. وزارت کشللور ، شورای نگهبان ، مجلس  و 
هر چه که ما در کشور داریم دولت ما، هیچ کس که باالتر 
از قانون نیسللت. قانون معیار ما باشللد و بر مبنای قانون ما 

حرکت کنیم.
مللا بیاییم همه توان خود را بلله کار بیندازیم همانطور که 
شللما در این دو سللال با همه توان کاری کردید که کشور 
و اقتصاد روی پای خودش بایسللتد مردم ولو با مشللکات 
بتوانند زندگی کنند امروز یک مسللوولیت مضاعفی شللما 
دارید به عنللوان امانتدار مردم، رای مردم صندوق های آرا 
البته من که نمی پسللندم این شللکلی که االن ما صندوق 
آرا داریللم ، حاال دیگه چاره نداریم هر چه هم با آقای وزیر 
کشللور درهللر دوره ای تاکید کردیم به هر حال نشللد که 
این انتخابات الکترونیکی را کنیم ، افغانسللتان هم این کار 
را کللرد ایللن کار را بکنیم این که چیزی نیسللت آخر این 
چیسللت دومرتبه روی ورقه بنویسللد دومرتبه در صندوق 
بیندازد و باز یکی می خواند، یکی عامت می زند و معلوم 
نیسللت آن چه چیزی را می خواند و این کجا را عامت می 
زند. بعد همه که عامت زدیم یا حسللن تجمیع. و آخر که 
مللی خواهند تجمیع کنند چه بسللاطی پیش می آید آنجا 
باید مراقب و مواظب باشللیم خیلی از انتخابات در تجمیع 

مشکل پیدا می کند.
چللرا این کار را بکنیللم ؟ بگذاریم الکترونیک و کمی مردم 
راحت شللوند و خیالشللان آسوده شللود االن هم شما باید 
تاش کنید که خیال مردم را آسوده کنید با دقت و تاش، 
مصاحبه، اقدام و امکان خود وزارت کشللور با بازرسی هایی 
که باالی سللِر صندوق ها تعیین می کند بازرسینی که می 
فرسللتد مردم دلشللان قرص باشللد که رای آنها کم و زیاد 
نشللود این خیلی مهم است، اعتماد و اطمینان مردم بسیار 
مهم است. امنیت بسیار مهم است و شما مسوول امنیت و 
شوراهای تامین هستید. الحمداهلل در انتخابات های گذشته 
ما امنیت خیلی خوبی داشللتیم و همین امنیت خوب را ما 
می خواهیم. نگذاریم اختاف و دعوا شود، نگذاریم مسائل 
قومی پیش بیاید، اگر یک موردی هسللت ، مشللکل قومی 

درست می کند از حاال به مسوولین باال بگوییم.
اگللر باید ۲ یا 5 نفر تایید شللوند نگذاریللم اختاف و دعوا 
درسللت شود، شللماها که در جلسللات خصوصی خود می 
گوییللد مجلس بعدی صددرصد مال ما هسللت و اگه مال 
شماسللت چرا غصه می خورید؟ شما که اینجوری در اتاق 
فکر گفتید مجلس بعدی صددرصد مال ماسللت الحمداهلل 
مال شماست اگر مال شماسللت بگذارید یک رقابت شکل  
بگیرد مشللارکت باال برود مجلس هم مال شما باشد، نوش 
جان شللما . ما در این داسللتان اصا مشللکل نداریم پس 
بگذاریم امنیت و رقابت حاصل شللود ، انتخابات سالم باشد 

و همه تاش کنیم مشارکت باال برود.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

فرمانده کل سپاه با اشللاره به تهدید فرماندهان سپاه از 
سوی آمریکایی ها، خطاب به آنان هشدار داد: کسانی که 
فرماندهللان ما را به ترور تهدید کرده اند، اگر زنده بمانند 

قطعا از این گفته خود پشیمان خواهند شد.
 سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه در 
گفت و گویی در واکنش به تهدید فرماندهان سپاه از سوی 
آمریکایللی ها با بیان اینکلله  آنهایی که فرماندهان ما را به 
ترور تهدید کرده اند، اگر زنده بمانند، قطعا از این گفته خود 
پشیمان خواهند شد،گفت: دشمنان ما بخشی از پیامدهای 
دردناک ترور سللپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را 
دریافت کردند و متوجه شدند که اگر چنین حرکاتی انجام 

بدهند با ضربات کوبنده و مستمری مواجه خواهند شد.
وی افللزود: هللم آمریکایی هللا، هم صهیونیسللت ها و هم 
دیگللران بدانند که اگر فرماندهان ما را تهدید کنند، هیچ 
یک از فرماندهانشللان نقطه امنللی نخواهند یافت، یعنی 
اگر فرماندهان ما را تهدید به ترور کنند یا تهدیدشللان را 
عملی کنند جللان هیچ فرماندهی از آنها در امان نخواهد 
بود.سرلشللکر سللامی با تاکید بر اینکه دشمنان ما باید 
مراقب اعمالشان باشند، گفت : آنان اگر بخواهند این بازی 
را ادامه بدهند، پاسللخ های ما کاما متفاوت از گذشللته 
اسللت و مقیاس آن هم متفاوت خواهد بود و با شللرایط 
بسللیار جدیدی روبرو می شللوند  که قللادر به مدیریت و 
کنترل آن نیستند؛ پس به آنها اخطار می دهیم که از این 
میدان عقب بنشللینند. فرمانده کل سپاه در ادامه ناتوانی 
امریکایللی ها در میدان های دیگللر را علت این تهدیدها 
دانسللت و گفت: آنها در عرصه های نظامللی ناتوان و در 
عرصه تحریم های اقتصادی نیز  با ناکامی مواجه شدند، و 
این نشان دهنده این واقعیت است که عملیات های روانی 
آنها نتیجه عکس داده و ملت ایران به آنها پاسللخی نداده 

اسللت.وی افزود: از سللوی دیگر هرچه آنها فشار روانی بر 
ملت ایران وارد کردند، مردم بیشتر به نظام پایبند شدند 
و از نظام و رهبری معظللم انقاب دفاع و حمایت کردند 
و هر عملی را که دشللمنان انجام دادنللد با واکنش های 
سخت مردم ما و حتی ملت های دیگر مواجه شد.فرمانده 
کل سللپاه در ادامه تصریح کللرد: آنها معموال وقتی که از 
تعقیب راهبردهای خود در عرصه های مختلف ناامید می 
شوند، به راهبرد ترور روی می آورند,همان طور که وقتی 
نتوانسللتند ما را در دسللتیابی به فناوری های صلح آمیز 
هسللته ای محروم کنند، به ترور دانشمندان هسته ای ما 
روی آوردند، وقتی هم در عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
روانی و نظامی هم ناکام می شللوند، چاره را در ترور می 
بینند.وی با بیان اینکه ترور همواره برای دشللمنان ما  از 
ساح های موثر و مهم بوده است و در مقطع کنونی هم از 
همین ساح استفاده می کنند، اظهار کرد: بخش دیگری 
از دالیل اقدام آنها در تهدید به ترور، مربوط به ماهیت این 
رژیم هاست. فرمانده کل سپاه  یادآور شد : رژیم امریکا و 
رژیم صهیونیستی و رژیم های متحد و متکی بر آنها اساسا 
رژیم های ترور هستند و اکنون دیگر اینها مجبور شده اند 

که این واقعیت را کاما آشکار کنند. 
 سرلشللکر سامی با اشللاره به تاکید فرمانده معظم کل 
قوا در حکم انتصاب سللردار قاآنللی مبنی بر ادامه برنامه 
های دوران سردار سلیمانی با انگیزه ای مضاعف بعنوان 
برنامه های نیروی قدس سللپاه ، گفت:جنایت امریکایی 
ها ترور سللردار سللپهبد حاج قاسم سلیمانی و تهدید به 
ترور فرمانده جدید سللپاه قدس بعنوان ادامه دهنده راه 
آن سللردار پرافتخار و  سایر فرماندهان ما، بخش مهمی 
از ایللن واقعیت اسللت که این رژیم هللا، رژیم های ترور 

هستند.  سپاه نیوز

واکنش سرلشکر سالمی به تهدید آمریکا: 
جان هیچ فرمانده آمریکایی در امان نخواهد بود

نماینللدگان مجلس یللک فوریت طللرح قانونی پیگیری 
حقوقی علیه دولت انگلیس برای جبران خسللارت وارده 
بلله اتباع ایرانی )نسللل کشللی ۹ میلیون ایرانللی( را به 

تصویب رساندند.
در ادامه جلسلله علنی دیروز مجلس شللورای اسللامی 
بررسللی یک فوریت »طرح قانونی پیگللرد حقوقی علیه 
دولللت انگلیس بللرای جبران خسللارت وارده بلله اتباع 
ایرانللی« در دسللتور کار قرار گرفت. حسللینعلی حاجی 
دلیگانی به عنوان طراح این طرح، گفت: یکصد سللال از 
جنایت انگلستان علیه ملت ایران گذشته است. انگلستان 
یکصد سللال پیش با قحطی اجباری ۹ میلیون ایرانی را 
نسل کشی کرد اما این جنایت از طرف امپراتوری خبری 

انگلیس مسکوت ماند.
وی ادامه داد: بسللیاری از ایرانیان از این نسللل کشللی 
اطاعات کمی دارند و فقط فیلم سللینمایی »یتیم خانه 
ایران« در مورد این نسللل کشللی سللاخته شللده است. 
نماینده مردم شللاهین شهر اظهارداشللت: در این نسل 
کشی دو پنجم جمعیت ایران کشته شدند اما انگلستان 
تللا امروز غرامتی پرداخت نکرده اسللت، این طرح دولت 
را مکلللف مللی کند با اسللتفاده از راهکارهللای حقوقی 
غرامت نسل کشی ۹ میلیون ایرانی را از دولت انگلستان 

بگیرد.
در ادامه جلسلله، احد آزادیخللواه نماینده مردم مایر در 
مخالفت با این طرح، تأکید کرد: باید این طرح به صورت 
سلله فوریتی در مجلس تصویب شود. سیدجواد ساداتی 
نژاد نیز در موافقت با این طرح، گفت: انگلستان در حال 
حاضر نیز سیاسللت های مکارانه خود را علیه ملت ایران 
ادامه می دهد. سللفیر انگلیس در یک تجمع غیرقانونی 
حضور یافت و ما انتظار داشللتیم سللفیر انگلستان اخراج 

شللود اما این اتفاق نیفتاد، باید این نسل کشی پیگیری 
قانونی شود. در پایان نمایندگان با ۱4۰ رأی موافق، ۱4 
رأی مخالللف و 6 رأی ممتنللع از مجمللوع ۱۹۲ نماینده 
حاضللر در مجلس یک فوریت بررسللی این طللرح را به 
تصویب رساندند.سللیدجواد سللاداتی نژاد نماینده مردم 
کاشللان و آران بیدگل اظهار داشللت: ایللن طرح با توجه 
به سللابقه دولت انگلیس و خصومتی که با دولت و مردم 
ایران در طول تاریخ داشته و سفیر انگلیس هم در تجمع 
غیرقانونی خباثت این کشللور را نشللان داد، طرح خوبی 
است. وی ادامه داد: قحطی عامدانه و نسل کشی انگلیس 
خبیث در مورد مردم ایران هرگز فراموش نخواهد شللد؛ 
هرچند انگلیس در ظاهر خود را طرفدار حقوق بشر نشان 
می دهد اما با قطحی عامدانه میلیون ها نفر از مردم ایران 
را قتل عام کرد و در دستور کار قرار گرفتن طرح مذکور 
حداقل اقدامی اسللت که مردم ایران در یک اقدام قانونی 
بتوانند از طریق قانونی و بین المللی نسل کشی را پیگیری 
کنند هر چند شللاید دیر باشد اما باید در دنیا نشان داد 
انگلیس چه خباثت هایی در حللق ملت ایران انجام داده 
اسللت. همچنیللن نماینده مردم ایللام در مجلس گفت: 
آمریکای جنایتکار با ترور سللردار سللپهبد سلللیمانی به 
دنیا اثبات کرد منطق مذاکره را نمی داند.حجت االسللام 
احد آزادی خواه در نشسللت علنللی پارلمان در مخالفت 
با بررسللی یک فوریت طرح قانونللی پیگرد حقوقی علیه 
دولت انگلستان برای جبران خسارت وارده به اتباع ایرانی 
اظهار داشت: از اینکه ۱۰6 نفر از نمایندگان بر آن شدند 
کلله در مورد نوع اعمال اسللتبداد مسللتبد پیر، انگلیس 
خبیث حرکت و مطالبه گری حقوقی را انجام دهند تشکر 
می کنیم اما مخالف بررسللی یک فوریت این طرح هستم 

و باید به صورت سه فوریتی مطرح می شد.

در صحن علنی مجلس تصویب شد؛
طرح »پیگیری حقوقی دریافت غرامت از انگلیس« 

گالیه هم دارید، در انتخابات شرکت کنید
روحانی در همایش استانداران و فرمانداران:
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