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سرلشکر جعفری:
سیستمتهاجمیسپاهقویترمیشود

فرمانده کل س��پاه گفت: سپاه در یک سال آینده 
ب��ه لطف خدا در سیس��تم دفاع��ی و تهاجمی خود با 

قدرت تر از قبل خواهد شد.
س��ردار سرلش��کر محمدعلی جعفری در حاشیه 
دیدار فرماندهان س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی و 
فرمان��ده ارتش جمهوری اس��امی ای��ران، گفت: این 
اقدام��ی که آمریکایی ها انجام دادند بس��یار خنده دار 
است، زیرا س��پاه در دل مردم قرار دارد و اعتبار ما از 
آمریکایی ها نیس��ت بلکه از مردم عزیز و شریف ایران 
اس��ت و ما با قدرت اعام می کنی��م و حتی حاضریم 
ای��ن اطاعات را در اختیار خ��ود آن ها نیز قرار دهیم 
که س��پاه در یک سال آینده به لطف خدا در سیستم 
دفاعی و تهاجمی خود با قدرت تر از قبل خواهد شد.

وی گفت: به کوری چشم دشمنان، سپاه و ارتش 
کن��ار ه��م خواهند ب��ود و در همه ج��ای دنیا حامی 
محرومان و مظلومان خواهند بود و هراس��ی نخواهند 

داشت.  خبرگزاری صدا و سیما
 

فرمانده کل ارتش:
اقدامآمریکاییهاکامالدیوانگیو

کودکانهاست
فرمان��ده ارتش جمهوری اس��امی ای��ران گفت: 
 اقدامی که رژیم آمریکا در مقابل سپاه پاسداران انجام 

داده اقدامی کودکانه و کاما دیوانگی است.
امیر سرلشکر »سید عبدالرحیم موسوی« فرمانده 
کل ارتش جمهوری اس��امی ایران در حاشیه دیدار با 
فرمانده سپاه پاسداران انقاب اسامی، گفت: اقدامی 
که آمریکایی ها انجام دادند کامًا خنده دار است و این 
اقدام وقیحانه آن ها در مقابل سپاه یک اقدام کودکانه 

و از سر دیوانگی است.
وی افزود: نیروهای مس��لح ایران از جمله ارتش و 
سپاه، در کنار مردم خواهند بود و تمام تاششان این 
است که از تمامیت ارضی و آرمان های انقاب اسامی 
با جدیت دفاع کنند. فرمانده ارتش جمهوری اسامی 
ای��ران گفت: در حادثه س��یل اخیر ش��اهد بودیم که 
نیروهای ارتشی، س��پاهی در کنار مردم و دوشادوش 
آن ها تمام هدفش��ان این است که گرهی از کار سیل 
زده ها ب��از کند هرچند مردم در بس��یاری از مواقع با 
همدلی و اتحادی که داش��تند حت��ی فراتر از ما اقدام 

کردند که این موضوع کامًا ستودنی است.

بعدازتروریستیخواندنسپاهتصویب
FATFمنتفیاست

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در واکنش 
به تاثیر تصمیم شب گذشته ایاالت متحده آمریکا در 
خصوص س��پاه و به سرنوشت تصویب FATF گفت: 
باید منتفی ش��ود؛ زیرا هر قدر ما کوت��اه بیایم این ها 
پُرروتر می شوند. FATF اصا ربطی به موشک و این 
حرف ها ندارد، اما ب��ه آن می پردازند. در همین بیانیه 
اخیر علیه ما گفته اند که نباید موشک بسازیم و حتی 

در برد موشک های ما دخالت می کنند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در گفت وگ��و ب��ا »آزادی« در واکنش به تاثیر تصمیم 
ای��االت متحده آمریکا در خصوص س��پاه پاس��داران 
گف��ت: »ای��ن اق��دام آمریکا حتم��ا بر رون��د تصویب 

FATF تاثیرگذار خواهد بود.
 اینک��ه آمریکا یک نهاد رس��می و قانونی ایران را 
تروریس��ت می خواند یک متغییر بسیار مهم است زیرا 
همین کش��ور از ما می خواهد که ه��ر کار او می گوید 

انجام دهیم«..  الف

اخبار

استقرارنفربرهاینیرویزمینیسپاهدرحمیدیهوسوسنگرد
س��ردار خادم سیدالش��هدا گفت: نفربر های نیروی زمینی سپاه در حمیدیه 
و سوس��نگرد مستقر هس��تند و مشغول امداد رس��انی و نجات افراد گرفتار در 

سیل هستند.
فرمانده قرارگاه کربا درباره اقدامات نیروی زمینی س��پاه با محوریت قرارگاه 
کربا نیروی زمینی س��پاه در استان خوزستان اظهار داشت: از ابتدا نیروی زمینی 
سپاه با همه امکانات و تجهیزات وارد میدان شد. وی افزود:ما در شوش و اندیمشک با 
همه امکانات از جمله دستگاه های سیل بند کار را آغاز کردیم. در شعیبیه شوشتر گروه ۶۴ 
الحدید کار انتقال نیرو ها و امداد و نجات را انجام داد. سردار خادم الشهدا با بیان اینکه ما 
در اهواز در زمینه سیل مشکل پیدا کردیم و تیپ زرهی حضرت حجت در بامدژ کار های 
امدادی را انجام داد، اضافه کرد: در حمیدیه و سوسنگرد نیز ارتفاع آب باال آمد و نفربر های 

زرهی تیپ حضرت حجت نیروی زمینی سپاه به کمک مردم شتافتند.  میزان

پاسداران
راهاندازیبیمارستانصحرایینیرویدریاییسپاهدرهویزه

بیمارستان صحرایی و سیار نیروی دریایی سپاه برای درمان و امداد رسانی 
به س��یل زدگان منطقه خوزس��تان با حضور سردار سامی در هویزه راه اندازی 

شد.
در این بیمارس��تان که ش��امل اتاق عمل و ریکاوری، رادیولوژی، آزمایشگاه، 
درمانگاه زنان، اورژانس، بخش بستری و تحت نظر ویژه زنان و مردان، بخش مامایی 
و زایمان و همچنین داروخانه است بیش از ۶5 نیروی متخصص در حال خدمت رسانی 
به مردم سیل زده استان خوزستان هستند.  این بیمارستان که در یادمان شهدای هویزه 
برپا اس��ت بدون محدودیت پذیرش، تمام خدمات خود را به صورت رایگان ارائه داده و تا 
زمان نیاز در منطقه حاضر خواهد بود. در حادثه س��یل استان گلستان نیز نیروی دریایی 
س��پاه توفیق داشت نظیر چنین بیمارستانی را در سیمین شهر گمیشان فعال نموده و به 

آسیب دیدگان سیل در این منطقه به طور رایگان خدمت رسانی نماید.  سپاه نیوز

پاسداران
ارتشتاپایانکمکرسانیدرکنارسیلزدگانخواهدبود

معاون اجرایی ارتش گفت: ارتش تا پایان روند امدادرسانی مناطق سیل زده 
در کنار هموطنان گرامی خواهد بود.

امیر محمودی در خصوص نحوه کمک رس��انی آجا به س��یل زدگان اظهار 
داش��ت: امدادرسانی به گونه ای بود که از تاریخ 27 اسفند ماه 1397 کار کمک 

رسانی به مردم سیل زده استان گلستان آغاز شد. 
معاون اجرای ارتش همچنین گفت: حضور گسترده یگان های امدادی و مهندسی 
نیروی زمینی با بهره گیری از تجهیزات ترابری س��نگین ش��امل نفربرهای آبی خاکی بی 
تی آر برای حمل تداراکات و پشتیبانی، شناورهای پیش بینی شده از نیروی دریایی برای 
انتقال ملزومات امدادی، تیم های غواص، گروه های جستجو و نیروهای ویژه تیپ ۶5 نزاجا 
و تکاوران دریایی، بالگردهای هوادریا و سایر یکان های مربوطه در ساختار آجا دوشادوش 

دیگر نیروهای عمل کننده امداد و نجات امداد رسانی را آغاز کرد.  فارس

ارتش اسالم

رئیس جمه��ور گفت: میدانی��م در برابر  ن يبــــو صب��ر و مقاومت و ایس��تادگی خداوند به تر
وعده اش وفا خواهد کرد و اجر صابرین را به ما خواهد داد.

حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور، در سیزدهمین 
سالروز ملی فناوری هسته ای که در سالن اجاس برگزار شد، 
گفت: روز میاد باسعادت ساالر شهیدان سرور آزادگان جهان 
حض��رت اباعبداهلل الحس��ین ک��ه ایثار، فداکاری و ش��هادت و 
شهامت را به ما یاد داد را به محضر همه ملت ایران مسلمانان 

جهان و آزادیخواهان تبریک و تهنیت عرض می کنم.
وی ادامه داد: امروز روز میاد آن بزرگ مردی اس��ت که 
راه مب��ارزه و ایس��تادگی در برابر ظلم و س��تم و قدرت هایی 
که میخواهند ملتهای جهان را به زیر س��لطه خود در آورند و 
چگون��ه در صحنه زندگی بتوانیم آمر به نیکی ها و خوبی ها و 

ناهی از پستی ها و زشتی ها باشیم، به ما یاد داد.
رئیس جمهور تصریح کرد: فرهنگ ابا عبداهلل الحس��ین و 
فرهنگ ساالر ش��هیدان عامل اصلی پیروزی های بزرگ ملت 
مس��لمان و ب��ه ویژه ملت بزرگ ای��ران در نهضت ها و انقاب 
ه��ای مختلف و حراس��ت از ایران و کش��ورمان و دفع تجاوز 
است. امروز درسی بزرگ برای ایستادگی و مقاومت ما در برابر 
آن هایی است که می خواهند با فشار به زندگی مردم ما را از 

مسیر تعالی بازگرداند.
وی با تاکید بر اینکه امروز روز پاس��دار است بیان داشت: 
ام��روز  روز فداکاران و ج��ان برکفانی ک��ه از روز اول انقاب 
کن��ار م��ردم و با مردم بودن��د و برای منافع مردم و کش��ور و 
انقاب از خود گذش��ته اند و شب هایی را این عزیزان در کنار 
س��ایر نیروهای مسلح و فداکاران به صبح رساندند که هر شب 
آن از ش��ب قدر باالتر است. س��پاه پاسداران انقاب اسامی و 
کس��انی که برای آرامش ملت نخوابیدند، کس��انی هستند که 

شب هایشان را افضل شب قدر ساختند.
روحانی با طرح این سوال که چرا سپاه ایجاد شد، تصریح 
کرد: دش��منان انقاب می خواس��تند دوران ای��ن انقاب چند 
هفت��ه و حداکثر چند ماه نباش��د. یکی از برنامه های آنها ترور 
بود و در دامن آنها تروریست هایی پرورش پیدا کردند تا مردم 
و مس��ئوالن و انقابیون را به خاک و خون بکش��ند تا ایران به 
دورانی برگردد که زیر س��لطه آمریکا برود. روزی که دشمنان 
این ملت جنگ را بر ما تحمیل کردند و اعام کرده بودند سه 
روز بع��د مصاحبه را در اهواز انجام خواهند داد، چه کس��انی 

بودند که در برابر متجاوزان ایستادند و فداکاری کردند؟

رئیس جمهور گفت: دشمنان ملت ایران در طول ۴۰ سال 
گذش��ته توطئه های مختلفی طراحی کردند که همه منجر به 
شکست شد. همه ملت ایران تمام اقوام، پیروان ادیان مختلف، 
شیعه و سنی، همه دوشادوش هم ایستادند و در مقابل دشمن 
مقاومت کردند و س��پاه پاس��داران انقاب اسامی، همواره در 

این مقاومت پرچمدار بزرگ بود.
وی با تاکید بر اینکه از امروز محبوبیت سپاه در قلب ملت 
ایران و منطقه هر روز بیش��تر خواهد ش��د، خاطرنش��ان کرد: 
ای��ن ملت، ارتش، دالوران عش��ایر، نیروی انتظامی بود و یکی 
از نیروهای��ی ک��ه در راس این فداکاری بود باز هم پاس��داران 
انقاب اسامی بود. ش��ما می خواهید سپاه مورد کینه آمریکا 
و صهیونیس��ت ها نباش��د؟ س��پاه همواره در مقاومت از ایران 
اس��امی پرچمدار بزرگ بود.امروز استکبار جهانی می خواهد 
همه شکست های خود را با تروریست نامیدن گروهی که تمام 

هدفش مبارزه با تروریست بوده جبران کند.
روحانی افزود: سپاه پاسداران انقاب اسامی تروریست ها 
را نابود کرد و باقی ماندگان جرثومه هایشان نیز به دامن صدام 

فرار کردند و امروز هم به دامان صهیونیست ها فرار کردند.
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه اینکه چه کس��انی بودند که 
ملت های منطقه را یاری کردند؟ چه کسانی به غیر از نیروهای 
فداکار مس��لح ایران؟ وقتی عراق از ما کمک خواست، ثانیه ای 
تعلل نکردیم افزود: اگر س��وریه در مبارزه با تروریسم از ملت 
ایران درخواس��ت کمک ک��رد، مردم، رهبری، دولت و س��پاه 

پاسداران لحظه ای درنگ نکرد.
وی بیان داشت: چه کس��انی بودند که داعش را شکست 
دادند و س��ازمان داعش را واژگون کردن��د؟ البته عامل اصلی 
ملت عراق، س��وریه و لبنان بود اما چه کس��انی به ندای »هل 
من ناصر ینصرنی« آنها پاس��خ دادند؟ مل��ت ایران و در راس 
آن س��پاه پاسداران انقاب اسامی بود. سپاهی که از روز اول 
تاسیس��ش و تا امروز یک��ی از بزرگترین اقدامات��ش مبارزه با 
تروریس��م بوده و در این راه ش��هید داده و آخرین شهیدانش 

در جاده خاش بود.
روحانی در ادامه س��خنان خود با طرح این پرسش که چه 
کس��انی در دنیای امروز تروریس��م را تشویق می کنند؟ گفت: 
هنوز هم آمریکا به سران داعش پناه می دهد، شما می خواهید 
از گروهک های تروریستی علیه ملتهای منطقه استفاده کنید.

این ش��ما بودید که هواپیمای مس��افربری ایران را در آب های 
خلیج فارس س��رنگون کردید، ش��ما با این اقدام تروریس��تی 
نش��ان دادید که خط قرمزی ندارید و ک��ودکان و زنان را هم 

می کشید. پیام شما، پیام تروریسم است.
رئیس جمهور در ادامه به پیش��رفت های هسته ای کشور 
اش��اره کرد و گفت: سازمان انرژی اتمی ثابت کرد آمریکا قادر 
به جلوگیری از پیش��رفت ایران نیس��ت. دولت ب��ا تمام توان 

پشتیبان صنعت دانش بنیان است.
روحانی با اش��اره به افتتاح 11۴ دستاورد جدید در عرصه 
فناوری و دانش هس��ته ای در س��الروز ملی فناوری هسته ای، 
گف��ت: افتتاح های امروز به روش��نی به دش��منان ملت ایران 
می گوید شما نتوانس��تید و نخواهید توانست جلوی پیشرفت 

ملت ایران را بگیرید.
وی خاطر نش��ان ک��رد: اگر دیروز از IR1 ما می ترس��ید 
امروز م��ا IR۶ رونمایی کردیم و اگر به ظلم خود ادامه دهید 
زنجیر IR8 ما را هم خواهید دید. اگر منظور شما از تحریم ها 
ای��ن بوده که از قدرت ایران بکاهی��د، خودتان می دانید که از 
پارسال تا امسال به موش��ک هایی رسیدیم که در مخیله شما 
هم نخواهد گنجید و اگر مقصود از تحریم ها ایجاد اختاف در 
داخل بود، از اردیبهشت پارسال که نغمه شوم تحریم را شروع 
کردید تا امروز وحدت ملت ایران روز به روز بیشتر شده است 
و امروز همه احزاب، گروه ها، نیروهای مس��لح، اقوام و مذاهب 

یکپارچه در کنار یکدیگر قرار دارند.
روحانی تاکید کرد: اگر هدف ش��ما ایجاد اختاف داخلی 
اس��ت، از اردیبهش��ت س��ال قبل و آغاز تحریم ها وحدت در 
ایران بیش��تر شده است. شما از بارندگی آسمان و سیاب هم 

می خواستید سوءاستفاده کنید و ملت ایران به شما پاسخ قاطع 
داد. خواستید بگویید در سیل بین ارتش و سپاه، دولت و سپاه 
اختاف است اما باز هم اش��تباه کردید؛  ببینید که چگونه در 
ش��هرهایی که درگیر سیل هس��ت، مردم چگونه در کنار هم 
هستند، ش��ما هلی کوپترهای هال احمر، سپاه و ارتش را در 

کنار هم دیدید که به مردم کمک می کردند.  فارس

اقدامبعدیعلیهآمریکا
نپیوستنبهاف.ای.تی.اف

ادامه از صفحه اول
آمریکایی ه��ا ب��ه فیلم ه��ا و عکس های��ی ک��ه از 
بازداش��ت س��ربازان ویژه خ��ود در خلیج ف��ارس به 
دس��ت نیروی دریایی سپاه منتشر ش��د رجوع کنند 
و آنه��ا را بار دیگ��ر و چند بار ببینند، ب��ه این نتیجه 
خواهند رسید که سربازان آمریکایی جرأت و جسارت 
رویارویی با نیروهای مس��لح جمهوری اس��امی ایران 
را ندارند. گریه س��ربازان آمریکا که زانو زده و دستان 
خود را باال گرفته اند، نش��ان ضعف شدید در نظامیان 

ایاالت متحده است.
اکنون تکلیف روش��ن تر و مشخص تر شده است، 
آمری��کا س��پاه را در فهرس��ت گروه های تروریس��تی 
ق��رار داده، برجام را نقض کرده و از آن خارج ش��ده، 
تحریم های اقتصادی را افزایش داده و نخستین پاسخ 
را از سوی جمهوری اسامی ایران دریافت کرده است، 
پاسخ بعدی به آمریکا نپیوستن ایران به اف.ای.تی.اف 
و کنوانس��یون های پالرمو، س��ی.اف.تی است. موضوع 
مهم این لوایح تروریس��م اس��ت. اکنون که س��پاه در 
فهرس��ت گروه های تروریستی قرار گرفته آیا پیوستن 

به اف.ای.تی.اف موضوعیت دارد؟!

سرمقاله

خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  واليـت فرمودند: سپاه هم در میدان بـــا 
عملیاتی و مقابله با دش��من در مرزها و حتی چند 
ه��زار کیلومت��ر دورت��ر در اطراف ح��رم حضرت 
زینب)س( پیش��قدم اس��ت و هم در میدان مقابله 

سیاسی با دشمن.
در شب والدت با سعادت حضرت سیدالشهداء 
علیه السام و به  مناس��بت روز پاسدار، رهبر معظم 
انقاب اس��امی در دی��دار جمعی از پاس��داران و 
خانواده های آن��ان، علت خصوم��ت آمریکایی ها با 
س��پاه را پیش��گامی آن در دفاع از کشور و انقاب 

خواندند و خاطرنش��ان کردند: آمریکا و دش��منان 
نادان، چهل س��ال است که هر چه در توان داشتند 
علیه جمهوری اسامی به کار بستند اما هیچ غلطی 
نتوانس��تند بکنند و امروز دس��ت انق��اب و نظام 

اسامی در منطقه و بلکه در دنیا باز شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، س��پاه را یک دستگاه 
برجسته و در خط مقدم مواجهه با دشمن در میادین 
گوناگون برشمردند و گفتند: سپاه هم در میدان عملیاتی 
و مقابله با دشمن در مرزها و حتی چند هزار کیلومتر 
دورتر در اطراف حرم حضرت زینب)س( پیشقدم است 

و هم در میدان مقابله سیاسی با دشمن.

رهب��ر انق��اب اس��امی کین��ه آمریکایی ها 
از س��پاه را ناش��ی از همین مس��ئله دانس��تند و 
افزودن��د: آمریکایی ها به خیال خود علیه س��پاه و 
در واق��ع علیه انقاب و ایران نقش��ه می کش��ند و 
گربه رقصانی می کنند، البته این خباثت ها به جایی 
نخواهد رس��ید و با برگش��تن کید و فریب آنها به 
خودشان، دشمنان جمهوری اسامی مانند ترامپ 
و احمق های دور و بر نظام حاکمه آمریکا در حال 

حرکت به سمت حضیض هستند.
ایشان چهل سال توطئه علیه جمهوری اسامی 
و در عی��ن حال پیش��رفت انقاب را نش��انه ناتوانی 

آمریکایی ه��ا در متوق��ف کردن حرکت مل��ت ایران 
دانستند و گفتند: دشمنان ایراِن عزیز، چهل سال است 
که انواع فشارهای سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی فراگیر 
را علیه ملت اِعمال کردند اما حتی آن روز که جمهوری 

اسامی تازه  کار بود، نتوانستند هیچ غلطی بکنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به دس��ت 
برتر جمهوری اس��امی ایران در منطقه، افزودند: 
بر خاف تصور دشمنان، عزت و قدرت امروز نظام 
اسامی ناشی از بمب اتم نیست، چرا که ما از ابتدا 
تأکید کردیم ساح هسته ای بر خاف مبانی دینی 
ما اس��ت و به آن نیازی نداری��م، بنابراین اقتدار و 

عزت امروز ملت ایران در چش��م دنیای اسام، به 
خاطر ایستادگی، فداکاری و بصیرت مردم است.

رهب��ر انقاب اس��امی، الزمه اس��تمرار این 
حرک��ت پر افتخار را ش��ناخت وظیف��ه و عمل به 
آن دانستند و گفتند: بدون تردید انقاب به پیش 
خواه��د رفت، اما هم��گان از آحاد م��ردم و بویژه 
جوانان تا س��پاه پاس��داران و کلیه نیروهای مسلح 
و دس��تگاههای دولتی باید نقش خ��ود را در این 
حرکت تش��خیص دهن��د و با الگوگی��ری از عمل 
مؤمنانه اولی��اء الهی همچون ام��ام بزرگوار، برای 

خدا و در راه خدا به وظایف خود عمل کنند.

روز  اسامنی  شورای  مجلس  گذش��ته در واکنش به اقدام بهارستـــان
آمری��کا علی��ه س��پاه پاس��داران، یکصدا طرح دو 
فوریتی تروریستی دانستن نیروهای آمریکایی در 

منطقه را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس که برای نشان دادن حمیات 
قاطع خود از سپاه پاسداران لباس این نیرو را بر تن 
کرده بودند، پس از آن که شورای عالی امنیت ملی 
نظامی��ان آمریکایی در منطقه را تروریس��ت اعام 

کرد، با تصویب خود آن را قانونی کردند.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح نیز با 

لباس فرم سپاه به مجلس شورا اسامی رفت.
در جلس��ه روز گذش��ته مجلس،نمایندگان به 
درخواس��ت دو فوریت ط��رح اق��دام متقابل برابر 
فعالیت های تروریس��تي نیروه��ای آمریکایی رای 

مثبت دادند.
دو فوریت این طرح با 189 رای موافق، 2 رای 
مخال��ف و 1 رای ممتن��ع از مجموع 198 نماینده 

حاضر در جلسه به تصویب رسید.
متن این طرح به شرح زیر است:

با توجه ب��ه این که مطابق اقرار رییس جمهور 
آمریکا، رژیم این کش��ور خود ایجاد کننده داعش 
و مس��ئول جنایات تروریس��تی این گروه خونریز 
در غرب آسیاس��ت و از آنجا که س��پاه پاس��داران 
انقاب اس��امی ک��ه نقش بی بدیلی در شکس��ت 
داعش و دیگر گروه های تروریس��تی تکفیری را در 
منطقه غرب آس��یا ایفا کرده اس��ت توسط رییس 
جمهور آمریکا به عنوان نیروی تروریس��تی معرفی 
ش��ده است و این تصمیم س��ردمداران کاخ سفید 
در معرف��ی نیروی نظامی رس��می یک کش��ور در 
عرص��ه بین الملل با هم��ه قواعد حقوقی و اخاقی 
در تعارض اس��ت و جمهوری اسامی ایران مطابق 
قواعد حق��وق بین الملل حق اقدام متقابل در برابر 

ای��ن اقدام خصمان��ه و غیرقانون��ی رییس جمهور 
آمری��کا را دارد ل��ذا طرح ذیل با قی��د دو فوریت 
تقدیم نمایندگان محترم مجلس ش��ورای اسامی 

می شود:
م��اده واحده: به منظور اق��دام متقابل در برابر 
تصمیم��ات و اقدام��ات ایاالت متح��ده آمریکا در 
تضعی��ف صلح و ثب��ات منطق��ه ای و بین المللی و 
از آنجا که این رژیم برخاف اصول مس��لم حقوق 
بین المللی، س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی را 
که به عنوان نیروی رس��می نظامی کش��ور ایران 
ش��ناخته می ش��ود به عن��وان نیروی تروریس��تی 
معرفی نموده اس��ت ب��ه موجب ای��ن قانون کلیه 
نیروهای نظامی امنیتی و اطاعاتی ایاالت متحده 
آمریکا که در غرب آس��یا فعالیت می کنند و کلیه 
اش��خاص حقیق��ی و حقوقی که ب��ه نمایندگی از 
آنها در منطقه غرب آس��یا و … فعالیت می کنند 
تروریس��ت اعام می ش��وند و هرگونه کمک مالی، 
فنی، آموزش��ی، خدماتی و تدارکاتی و غیر آن به 
این دس��ته از نیروها از نظ��ر این قانون معاونت در 

اقدامات تروریستی به حساب می آید.
1_ دولت جمهوری اسامی ایران براساس این 
قانون و نیروهای مسلح پس از اذن رهبری موظفند در 
چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی عندالزوم 
در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی و سایر 
نیروهای تروریستی مذکور در این قانون که در منطقه 
غرب آسیا و … فعالیت می کنند و منافع جمهوری 
اسامی ایران را به مخاطره می اندازند اقدامات متقابل 

و قاطع به عمل آورند.
2_ دولت جمهوری اس��امی ایران براس��اس 
این قانون و نیروهای مس��لح پ��س از اذن رهبری 
موظفن��د در زمان الزم ب��ه گونه ای عمل کنند که 

نیروهای آمریکایی و س��ایر تروریس��ت ها نتوانند 
از ت��وان و امکانات موجود علی��ه منافع جمهوری 

اسامی ایران استفاده کنند.
3_ دول��ت جمهوری اس��امی ای��ران موظف 
اس��ت با استفاده از ظرفیت های حقوقی و سیاسی 
و دیپلماتیک خ��ود بهره مندی نیروهای آمریکایی 
و س��ایر نیروهای تروریس��تی موض��وع این قانون 
را از تاسیس��ات، تجهی��زات، منابع مال��ی و دیگر 
کمک های احتمالی کش��ورهای منطقه به حداقل 

ممکن برساند.
۴_ دول��ت جمهوری اس��امی ای��ران موظف 
اس��ت از طریق مراودات دوجانب��ه و چندجانبه با 
کشورها و رایزنی با مجامع و نهادها و سازمان های 
بین الملل��ی از حداکثر توان خود برای بی اثر کردن 
اقدام آمریکا در معرفی نیروی رسمی نظامی ایران 

به عنوان گروه تروریستی استفاده کند.

نامهنمایندگانمجلسبهرهبرمعظمانقالب
 همچنی��ن 188 نف��ر از نماین��دگان مجلس 
نام��ه ای به رهبر معظم انقاب اس��امی با موضوع 
مقابله ب��ا اقدام��ات نابخردانه امری��کا علیه ایران 

ارسال کردند.
متن این نامه به این شرح است.

با س��ام و احترام، حضرتعالی در فرمایش��ات 
ارزش��مندتان در جوار مرقد حض��رت رضا )ع( در 
ارتب��اط با عدم تصمیمات قانونی مجلس ش��ورای 
اس��امی در مورد اقدام��ات دولت آمری��کا انتقاد 
فرمودید، به جان و دل این انتقاد را پذیرفته و آن 
را وارد میدانیم و متعهد ش��دیم فرزندان ش��ما در 
مجلس شورای اسامی جبران این نقصان را کرده 
و تصمیم��ات قانون��ی در خور ش��ان ملت انقابی 

ایران اسامی را خواهد گرفت. 

تروریستیدانستنسپاه،نشانگراوج
سفاهتوجهالترژیمآمریکااست

رئیس مجلس شورای اس��امی نیز در جلسه 
علنی گفت: اقدام رژیم آمریکا در قرار دادن س��پاه 
پاسداران در لیس��ت گروه های تروریستی نشانگر 
عمق کین��ه ورزی، س��فاهت و جهال��ت این رژیم 

است.
علی الریجانی در نطق پیش از دستور خود با 
تبریک روز پاسدار به پاسداران کشور، گفت: رفتار 
ننگین رژیم آمریکا که در این روزها با وقاهت و پر 
رویی س��پاه پاسداران را جزو گروه های تروریستی 
اعام ک��رد نش��انگر عمق کینه ورزی، س��فاهت و 

جهالت این رژیم است. 
رئیس مجلس اظهار داش��ت: کیست که نداند 
س��پاه بیش��ترین ضربه را به تروریسم خطرناک در 
منطقه زده است و کیست که نداند این نیروی زبده 
و انقابی از بدو پیروزی انقاب مستمرا در کنار ملت 
با گروه های تروریس��تی به مقابله پرداخت و همان 
تروریس��ت هایی که متکی به حمایت ه��ای قدرت  
بزرگ بودن و چه مجاهدت هایی در این راه داشت. 

وی ادام��ه داد: در دف��اع مق��دس در دفاع از 
سرزمین، در دفاع از ملت ایران، در دفاع از انقاب 
اس��امی رک��ن اصل��ی مقاومت ب��ود، در جبهه ای 
جانفش��انی کرد که همه قدرت های بزرگ در کنار 

صدام قرار گرفته بودند. 
رئیس مجلس شورای اسامی اظهار داشت: آقای 
ترامپ شما فراموش کردید که بارها خودتان گفتید 
اش��کال دولت آمریکا در ایج��اد و تقویت گروه های 
تروریستی مثل داعش بوده است. مگر وزیر خارجه 
آمری��کا اذعان نکرد ک��ه ایاالت متح��ده داعش را 
بوجود آورد یا دچار فراموشی هستید یا بیش از حد 

بی پروایید. مگر سخنان نخست وزیر فقید پاکستان 
)خان��م بی نظیر بوتو( را به خاط��ر ندارید که اعام 
کرد یک ضلع اصلی تش��کیل گروه های تروریستی 

در افغانستان، آمریکا بوده است. 
وی اف��زود: امروز دولت آمریکا باید پاس��خگو 
باشد که موس��س و حمایتگر گروه های تروریستی 
بوده اس��ت نه سپاه پاس��داران. وزیر خارجه نادان 
آمریکا پاسداران مجاهد را به اخاذی متهم می کنند 
واقعا در تاریخ چنین دولت بی شرمی نمونه نداشته 
است. آقای ترامپ با وقاهت اخاذی از صعودی ها و 
برخی کشورهای منطقه را نقطه قوت خود می داند 
و اعام و افتخار می کند که برای شرکت در اجاس 
ریاض بیش از 1۰۰ میلیارد دالر اخاذی کرده است 
ش��ما یک دولت دزد هستید و این مدال را خود به 

سینه خود نصب کرده اید. 
الریجان��ی خاطرنش��ان ک��رد: اق��ای ترامپ 
می دانی��م چرا به ای��ن روز افتاده ای��د چون تصور 
می کردید ب��ا خروج از توافق هس��ته ای می توانید 
به ای��ران ضرب��ه بزنید ام��ا موفق نش��دید. تصور 
می کردید در سال گذش��ته می توانید فروش نفت 
ایران را به صفر برس��انید اما موفق نش��دید. تصور 
می کردید ایران چهلمین س��ال انقاب را نخواهد 
دید، دیدید ملت با ش��کوه تر در پاسداشت انقاب 
خویش حضور یافتند. تصور می کردید می توانید با 
کمک تروریست ها در شرق و غرب ایران آشفتگی 
امنیتی ایجاد کنید و پول و س��اح به تروریست ها 
دادید، مس��تقیم یا نیابتی برای ش��ما عمل کردند 

اما موفق نشدید. 
وی ادامه داد: اما بدانید اگر س��پاه که در قلب 
ملت ایران جای دارد و عامل امنیت کشور است را 
ش��ما متهم می  کنید همه ملت ایران مفتخر است 
که پشتیبان سپاه اس��ت. همه ما افتخار می کنیم 

که پاسدار باشیم.  فارس

قیام سبز خانه ملت در دفاع از پاسداران میهن

رهبر انقالب در ديدار جمعی از پاسداران: 

گربه  رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید

روحانی در سیزدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای: 

 محبوبیت سپاه از امروز در قلب ملت ايران
 و منطقه بیشتر خواهد شد

رونماییاز۱۱۴دستاوردجدیدهستهای
همزمان با سالروز ملی فناوری هسته ای، با دستور 

رئیس جمهور ۱۱۴ دستاورد هسته ای رونمایی شد.
در  طرح   ۵ و  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  طرح   ۴

سالن اجالس تهران رونمایی شد.
در  نمایشگاهی  در  نیز  هسته ای  دستاورد   ۱۰۵
شده  گذاشته  نمایش  به  تهران  اجالس  سالن  جوار 

است، رونمایی شد.
 طرح هایی که به صورت ویدئو کنفرانس آغاز 

به کار کرد
در   IR6 سانتریفیوژ  تایی   ۲۰ زنجیره  نصب   -۱

مجتمع نطنز
۲- مرکز ملی مهندسی و فناوری ایران در سایت فردو
۳- مرکز مدیریت غنی سازی پسمان های غنی سازی
دهنده  شتاب  از  برداری  بهره  و  اندازی  راه   -۴

خطی پزشکی با عنوان »امید«
طرح هایی که در سالن اجالس تهران رونمایی شد

کوانتومی؛  تنیده  درهم  فوتون های  چشمه   -۱
حوزه های  در  که  کوانتومی  فنّاوری  در  دستاورد  این 
کاربردهای  حسگرها  و  زیستی  مخابراتی،  محاسباتی، 

گسترده ای دارند.
درمان  برای  دستاورد  این  ۹۰«؛  »ایتریوم   -۲
که  است  رادیوداروها  تولید  حوزه  در  کبد  سرطان 
یکی دیگر از توفیقات ارزشمند و در خوِر توّجه صنعت 

هسته ای است.
۳- تولید اکسیژن ۱۸ با ظرفیت صد کیلوگرم در 
سال به منظور تهیه رادیوایزوتوپ FDG برای استفاده 

در دستگاه پرتو تشخیصی پت اسکن.
۴- طراحی و ساخت طیف سنج پیشرفته FTIR به 
منظور اندازه گیری ترکیبات ایزوتوپی محصوالت مرتبط 

با آب سنگین.
۵- طراحی و ساخت سانتریفیوژ زونال پیوسته در 
راستای گسترش فعالیت های سازمان در حوزه پزشکی 

و سالمت.

نمای نزدیک


