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هی��چ کش��وری در دنی��ا تاکن��ون نتوانس��ته 
مقاب��ل آمریکا آنگونه که جمهوری اس��امی ایران 
ایس��تادگی کرده، با اقتدار و قاطع بپا خیزد و این 

رژیم زورگو را تروریسم خطاب کند.
س��ردمداران آمریکا با اقدامی که علیه س��پاه 
پاسداران انجام دادند، در واقع وحشت درونی خود 
را از س��پاه پاس��داران و به واقع جمهوری اسامی 

ایران آشکارتر ساختند.
جمهوری اسامی ایران تنها کشوری است که 
توانس��ته اس��ت با دس��ت برتر خود که برگرفته از 
مقاومت اس��امی و با الهام از قیام عاشورا به وجود 
آم��ده، چالش جدی و ویران کنن��ده برای آمریکا 

ایجاد کند.
رژیم آمریکا سرخورده و نا امید از هر آنچه که 
تاکنون علیه جمهوری اس��امی ایران انجام داده، 
آخرین سیاس��ت های خود را ب��رای مقابله با ایران 
اس��امی به کار می گیرد تا شاید بتواند از قدرت و 

اقتدار انقاب اسامی بکاهد.
نظام س��لطه که خود را شکست خورده مقابل 
جمهوری اسامی ایران می بیند، سعی دارد عوامل 
ق��درت و اقتدار انقاب را هدف قرار دهد به همین 
خاطر است که نهادهایی چون سپاه پاسداران برای 

رژیم ایاالت متحده قابل تحمل نیست.
سپاه پاسداران انقاب اسامی از بدو تأسیس 
تاکنون توانس��ته اس��ت بس��یاری از سیاست ها و 
اه��داف آمری��کا در منطقه را خنث��ی کند. چنین 
قدرتی را تاکنون هیچ کش��وری نتوانس��ته از خود 

نشان دهد.
نیروهای نظامی آمریکا سال های طوالنی است 
ک��ه در منطقه غرب آس��یا و خلی��ج فارس حضور 
دارن��د و این حضور برای تحت س��لطه قرار دادن 
کش��ورهای منطقه و کنترل شریان اقتصادی نفت 

دنیا در خلیج فارس بوده است.
با پیروزی انقاب و اس��تقرار نظام اسامی در 
ایران همه معادالت آمری��کا در منطقه و حتی در 
دنیا به ه��م خورد، عمق نفوذ ایران در میان مردم 
مسلمان گسترش یافت و باعث شد تا نظام سلطه 
ب��ا محوریت رژی��م آمریکا خ��ود را در میان امواج 

خروشان قیام مردم آزادی خواه منطقه ببیند.
حت��ی توطئه ها و س��ناریوهایی ک��ه آمریکا با 
همراهی رژیم هایی همچون اس��رائیل و سعودی ها 
برای مهار جمهوری اسامی ایران تدارک دیده بود، 
نتوانست از گسترش نفوذ انقاب اسامی در میان 

مردم مسلمان و آزادی خواهان جهان بکاهد.
هر چه آمریکا تاش کرد تا جمهوری اسامی 
ای��ران را به عقب براند، نه تنه��ا موفق به این کار 
نشد، بلکه باعث شد اقبال جمهوری اسامی ایران 

در میان افکار عمومی منطقه و دنیا افزایش یابد.
یکی از عواملی که باعث شد تا انقاب اسامی 
در منطقه دس��ت برتر را داشته باشد، تصمیمات و 
اقداماتی بود که سپاه پاسداران در راستای اهداف 

بلند انقاب پیاده کرد.
س��پاه پاس��داران در تحوالت منطق��ه با نگاه 
عمیق خود توانست بدون در نظر گرفتن تهدیدات 
آمری��کا، نه تنها معادالت ای��االت متحده را بر هم 
بزند، بلکه معادالت جمهوری اس��امی ایران را در 

منطقه پیاده کند.
حضور مؤثر و سرنوش��ت ساز نیروهای مسلح 
جمهوری اس��امی ایران در س��وریه و عراق عامل 
اصلی شکست توطئه هایی بود که برای نابودی این 
دو کش��ور مسلمان تدارک دیده شده بود و قرار بر 
این بود که پس از سقوط این دو کشور ایران هدف 

قرار داده شود.
س��پاه پاسداران با تلفیقی از نیروهای گوناگون 
از مدافعین حرم گرفته تا نیروهای فاطمیون و البته 
همکاری نزدیک نیروهای ارتش جمهوری اسامی 
ایران توانس��ت ظ��رف کمتر از 8 س��ال، یک گروه 
بزرگ تروریس��تی را که از س��وی آمریکا، اسرائیل 
و عربس��تان ب��ه طور همه جانبه حمایت می ش��د، 
شکس��ت دهد. شکستی که اکنون باعث عصبانیت 
س��ران جاهل و احمق رژیم آمریکا ش��ده اس��ت. 
تروریس��تی خطاب کردن س��پاه پاسداران از سوی 
آمری��کا، برای افکار عمومی منطقه و جهان نه تنها 
مش��کل بلکه غیر قابل باور اس��ت، چرا که همگان 
شاهد مبارزه سپاه پاسداران با گروه های تروریستی 

دست پرورده آمریکا در سوریه و عراق بودند.
اکنون نیز با اقدامی که آمریکا علیه س��پاه انجام 
داد، نمی ت��وان ب��اور کرد که نیروه��ای نظامی رژیم 
آمریکا براساس آنچه که اعام کرده اند، دست به اقدام 
علیه نیروهای سپاه پاسداران در منطقه بزنند، چرا که 
ژنرال های ارتش آمری��کا به خوبی درک کرده اند که 
کوچکترین تعرضی به نیروهای سپاه، با واکنش جدی 

جمهوری اسامی ایران روبرو خواهد شد.
نیروهای آمریکایی در منطقه بسیار آسیب پذیر 
هس��تند، کافی است دس��ت از پا خطا کنند، آنگاه 
خواهند دید که چگونه بر سرشان آوار خواهیم شد. 
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سرلشکر باقری در جمع کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح: 
 ارتش آمریکا در غرب آسیا دست از پا خطا کند 
با آنها برخورد قاطع خواهیم کرد

رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح جمهوری اس��امی ایران با محکوم کردن اقدام 
دول��ت آمریکا بر علیه س��پاه پاس��داران، گفت: قطعاً نظام مق��دس و مقتدر جمهوری 
اس��امی ایران در برابر این تصمیم نابخردانه سکوت نمی کند و متقابا نیروهای ارتش 
آمریکا در منطقه جنوب غرب آسیا موسوم به سنتکام را تروریست قلمداد کرده و اگر 

دست از پا خطا کنند با آنها برخورد قاطع خواهیم کرد.
سرلش��کر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مس��لح جمهوری اسامی ایران 
روز )سه ش��نبه( در س��الروز میاد با س��عادت امام حس��ین )ع( و روز پاسدار در جمع 
فرماندهان، مدیران و کارکنان س��تادکل نیروهای مس��لح ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
و نوروز و با اش��اره به فرازی از بیانات بنیانگذار جمهوری اس��امی ایران، حضرت امام 
خمین��ی )ره( اظهار داش��ت: زمانی حضرت امام )ره( قریب ب��ه این مضمون فرمودند: 
»وقتی دش��من از شما تعریف می کند، ببینید چه اشتباهی کرده اید و اگر مورد غضب 

و خشم دشمن قرار گرفتید، یعنی راه درستی را پیموده اید.«
وی افزود: اینکه س��پاه پاس��داران انقاب اسامی مقارن با روز پاسدار مورد غضب 
و خش��م آمریکای جنایتکار قرار می گیرد و از روی ضعف و استیصال این نهاد قانونی، 
انقابی و محبوب را تروریست می خواند، جای خوشحالی دارد، چراکه بیانگر آن است 
که س��پاه پاس��داران در ۴۰ سال گذشته، در مس��یر تحقق آرمانهای انقاب اسامی و 
حمایت از محرومان و مس��تضعفان گام برداش��ته اس��ت و در این راه با اهدای شهدای 
گرانقدر در مبارزه با گروه های تروریستی داعش و النصره که دست پرورده آمریکا است، 
حقانیت ضد تروریستی بودن جمهوری اسامی ایران را به جهانیان اثبات کرده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: قطعاً نظام مقدس و مقتدر جمهوری 
اس��امی ایران در برابر این تصمیم نابخردانه سکوت نمی کند و متقابا نیروهای ارتش 
آمریکا در منطقه جنوب غرب آسیا موسوم به سنتکام را تروریست قلمداد کرده و اگر 

دست از پا خطا کنند با آنها برخورد قاطع خواهیم کرد.
سرلش��کر باقری در ادامه با اشاره به س��یل های اخیر در چند استان کشور افزود: 
همدلی، همگامی و پیش��تازی نیروهای مسلح در کمک به آسیب دیدگان این سیل ها، 
موجب کاهش خس��ارات و آالم آنها ش��د و اطمینان می دهیم تا اس��تقرار آرامش در 

استان های سیل زده در کنار مردم آسیب دیده خواهیم بود.

بعد از تروریستی خواندن سپاه از سوی کاخ سفید صورت گرفت
تشدید تدابیر امنیتی آمریکایی ها در عراق

همزم��ان با افزودن نام س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی در فهرس��ت گروههای 
تروریس��تی از س��وی آمریکا، ارتش این کش��ور تدابیر امنیتی در پایگاههای خود در 

عراق را تشدید کرد.
یک مقام عراقی گفت: هرگونه افزایش تنش میان واشنگتن و بغداد بازتاب خود را 
در بغداد نش��ان می دهد و نیروهای عراقی که همراه نیروهای آمریکایی در پایگاههای 
االنبار، بغداد و صاح الدین حضور دارند، گزارش داده اند که آمریکایی ها تدابیر امنیتی 
در اطراف س��ربازخانه ها و آش��یانه بالگردها را تش��دید کرده اند و همزمان هواپیماهای 
شناسایی در اطراف پایگاهها علی رغم حضور هواپیماهای عراقی، به پرواز در آمده اند.

این مقام عراقی که خواستار عدم افشای نامش شده در ادامه به العربی الجدید گفت 
که بعید است شرایط موجود تهدیدی از سوی گروههای طرفدار ایران برای تروریست های 
آمریکایی به وجود آورد که در این صورت جنگ سرد موجود به درگیری نظامی آن هم 
در خاک عراق تبدیل می ش��ود و این اتفاق بسیار بعید است. در همین راستا، گروههای 

عراقی  واکنش های بسیاری به این اقدام وزارت خارجه آمریکا داشتند.
ائتاف الفتح که بسیاری از گروههای عضو الحشد الشعبی عضو آن هستند، اقدام 
ترامپ را »احمقانه« توصیف کرده اس��ت. »میثاق الحامدی« نماینده عضو این ائتاف 
در پارلمان عراق، تصمیم آمریکا در قبال س��پاه پاس��داران را دخالت آش��کار در امور 
ملت ها دانس��ت و گفت که این گونه اقدامات آمریکا نتیجه ضعف و تصمیمات نا امید 

کننده کشورهای عربی و اسامی است.
»ابو وارث الموسوی« س��خنگوی جنبش النجباء نیز به خبرنگاران گفت که عراق 
ملت��زم به تبعیت از تصمیمات آمریکا نیس��ت و اینگونه تصمیمات بیش��تر یک جنگ 

روانی است و تأ ثیری بر رفتار سیاسی و نظامی گروههای مقاومت ندارد.
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توکلی:

بعد از تروریستی خواندن سپاه 
تصویب اف.ای.تی.اف منتفی است

2

جعفری دولت آبادی:

 حکم پرونده دکل نفتی 
مناسب نباشد اعتراض می کنیم

8

سیاست روز تناقضات آماری را بررسی می کند؛

بنویسید تورم 23 درصدی؛ بخوانید 47/5 درصدی

روحانی در سیزدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای:

محبوبیت سپاه از امروز 
 در قلب ملت ایران

 و منطقه بیشتر خواهد شد
صفحه 2

واکنش بین المللی به اقدام احمق درجه یک آمریکایی علیه سپاه 

واکنش ها به نمایش خنده دار دولت تروریست و تروریست پرور ادامه دارد

... از این عصبانیت بمیر!
صفحه 3

صفحه 5

کــش گروه معیشت  حسن روحانی در پنجاه   و هش��تمین مجمع بانک مرکزی که بود با خـط 
اش��اره به رشد اقتصادی در شرایط فشار اقتصادی، اعام کرد که 
در ش��رایط تحریم قاعدتاً باید شرایط کشور ما مطلوب نباشد اما 

تراز تجاری ما در ۱۱ ماه اخیر مثبت است و براساس آمارها ۴۰ 
میلیارد دالر ص��ادرات غیرنفتی داریم و ۳8 میلیارد دالر واردات 
داریم و بر همین اساس تراز ما مثبت ۱/5 است که نشانه خوبی 

است.

رهبر انقالب در دیدار جمعی از پاسداران: 

 گربه  رقصانی آمریکا علیه سپاه 
به جایی نخواهد رسید

صفحه 2


