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سپاه مانع رسیدن آمریکا به اهدافش شده است
نماینده ولی فقیه در اس��تان البرز، با بیان اینکه س��پاه مانع رسیدن آمریکا 
به اهدافش ش��ده است، گفت: هدف آمریکا از تروریستی خواندن سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی مقابله با اراده قوی پاسداران در حفاظت از انقالب است.
حجت االسالم سیدمحمدمهدی حسینی همدانی اظهار داشت: برخالف خواسته 

دشمنان نظام و انقالب، سپاه همچنان از تمامی ارکان نظام مقدس جمهوری اسالمی 
دفاع می کند و این سپاه است که مانع رسیدن آمریکا به اهدافش شده است. وی اضافه 

کرد: توانایی ها و توس��عه 40 س��ال انقالب اسالمی باش��کوه و معنادار بود که اعالم سپاه 
پاسداران به عنوان تروریست در چنین روزهایی نشان دهنده آن است که حرکت های این 

نیروی متعهد، صحیح و دشمن شکن بوده است. 
وی ادامه داد: افول و ضعف آمریکا در عرصه مقابله با نظام الهی جمهوری اس��المی 

سبب شده تا امروز با مردم و انقالب اسالمی به دشمنی بپردازد.

دیدگاه
سپاه در صف اول مبارزه با تروریسم بوده است

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: سپاه پاسداران همواره در صف اول مبارزه با 
تروریسم و خود نیز یکی از قربانیان جنایات تروریست های کوردل بوده است.

محمود واعظی افزود: سوم شعبان والدت سرور و ساالر شهیدان، امام حسین)ع( 
و روز پاسدار بر همه مردم ایران به خصوص پاسداران جان بر کف انقالب اسالمی که 

از نخستین روزهای انقالب، در طول هشت سال دفاع مقدس و سال های اخیر در مبارزه 
با تروریست های داعشی دالورانه از میهن و ملت و منطقه دفاع کردند، مبارک باد.

وی خاطرنش��ان کرد: س��پاه همواره در صف اول مبارزه با تروریسم و خود نیز یکی 
از قربانیان جنایات تروریس��ت های کوردل بوده اس��ت. اقدام شرم آور و ننگین آمریکا در 
تروریس��تی خواندن چنین نیروی ضد تروریس��تی مقتدری، هیچ مش��روعیتی ندارد و 
خ��الف رویه های حقوقی بین المللی اس��ت. ایاالت متحده با این اقدام بیش از گذش��ته 

نشان داد که خود از حامیان اصلی تروریسم در منطقه و جهان است.

خیابان پاستور
کاندیداها برای ثبت نام در انتخابات باید فوق لیسانس داشته باشند

س��خنگوی وزارت کش��ور از حذف تبصره تطبیق یک دوره نمایندگی با یک 
مقطع تحصیلی توسط نمایندگان مجلس تقدیر کرد.

سیدسلمان سامانی اظهار داشت: علی رغم آنکه اعتقاد داریم یک دوره نمایندگی 
مجلس قطعاً دانش و مهارت قانون گذاری را در افراد ارتقا می دهد، اما اگر مجلس با 

حذف این تبصره به جامعه این پیغام را بدهد که نمایندگان مجلس بین خود و دیگران 
تفاوت و تبعیض قائل نیستند و شروطی که برای کاندیداتوری مجلس قائل شده اند برای 

همگان یکسان است به اعتماد و نگاه مثبت جامعه به خانه ملت خواهد افزود.
وی تاکید کرد: براساس این مصوبه تمامی افرادی که قصد دارند برای نخستین بار و یا 
نمایندگان فعلی و پیشین مجلس که می خواهند برای ثبت نام در انتخابات مجلس اقدام کنند 
باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند. مدرک تحصیلی مورد قبول است که 

مورد تایید یکی از ۳ مرجع وزارت علوم، وزارت بهداشت و یا حوزه های علمیه باشد.

سخنگو

تنها نیرویی که قادر است از انقالب و نظام 
انقالبی دفاع کند، فقط سپاه است

ارتش هم مانند س��پاه میماند؛ اما عقیده ی من بر 
این است که تنها نیرویی که قادر است از انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی، انقالبی دفاع کند، فقط سپاه است. 
اگر ما س��پاه را نداشته باش��یم و یا ضعیفش را داشته 
باش��یم، قادر نخواهیم ب��ود از انقالب دفاع کنیم. البته 
این عقیده ی جدیدی هم نیست. از اول که سپاه شکل 
گرف��ت، من این عقیده را داش��تم و در طول جریانات 

جنگ هم این عقیده برای ما روزبه روز روشنتر شد.
اگرچه االن علیالظاهر در دوران جنگ نیس��تیم و 
ش��رایط صلح هم فراهم نشده اس��ت، لیکن تا سالهای 
متمادی این دید نس��بت به سپاه وجود خواهد داشت. 
ما برای هیچ مس��أله یی تا دویس��ت سال و یا صد سال 
دیگر پیش بینی نمیکنیم و در مورد آن نظر نمیدهیم؛ 
اما در همان بُرد دیدی که معموالً انسان میتواند مسایل 
را پیش بینی کند - یعنی الاقل تا ده، بیست، سی سال 
دیگر میگوییم وضعیت همین گونه اس��ت. بعد از س��ی 
سال دیگر هم هر کس بود، ما نمیدانیم که چه خواهد 
ش��د و چه تصمیمی خواهد گرفت. فعاًل در حال حاضر 
آنچ��ه که ما فکر میکنیم و بُرد نگاه و تحلیل ما ایجاب 
میکند، همین است که با شما در میان گذاشتم. باید به 
معنای حقیقی کلمه، سپاه را تقویت کرد. این تکلیفی 

است که هم بر گردن شما و هم برعهده ی من است.

بیانات در مراسم بیعت فرماندهان سپاه
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مخاطب شمایید

دیروز هم »صدام« را هدیه باران کرده بودند
س��یدعباس صالحی وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی نوش��ت: تقدی��م ج��والن و اع��الن 
تروریس��ت بودن س��پاه، دو هدی��ه انتخاباتی ترامپ به 
نتانیاهو. دی��روز هم صدام را هدیه ب��اران کرده بودند! 

فلسطین چون عراق آزاد خواهد شد.

واکنش کاربران به اقدام ترامپ با هشتگ 
#من_سپاهی _ام

دقایقی پس از اق��دام دونالد ترامپ در 
قرار دادن نام س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی در لیست گروه های تروریستی، موجی با هشتگ 
#من_س��پاهی _ام و تعدادی هشتگ مش��ابه، از سوی 
کاربران ش��بکه های اجتماعی به راه افتاد و بس��یاری از 
کارب��ران ب��ا س��الیق مختل��ف سیاس��ی، ای��ن اق��دام 
رئیس جمهور آمریکا را محکوم کردند. این اقدام آمریکا 
در زمانی انجام گرفت که مصادف با سوم شعبان سالروز 
میالد امام حسین)ع( و روز پاسدار و خدمت رسانی سپاه 
در مناطق س��یل زده کش��ور بود، از این رو موجب شد تا 

واکنش کاربران در فضای مجازی شدت بیشتری یابد.

اقدام ترامپ در تروریستی خواندن سپاه 
نقض قوانین بین المللی است

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید نوشت: 
صدای شکس��ته شدن استخوان های استعمار و 
امپریالیس��م ش��نیده می ش��ود. این اقدام ناقض قوانین 
حق��وق بین الملل اس��ت. منادیان صل��ح در جهان باید 
نس��بت به این اقدام گس��تاخانه ترامپ اعتراض خود را 
نشان دهند. خوش رقصی ترامپ برای رژیم صهیونیستی 
و ب��ازی خطرناکی که در برابر جمهوری اس��المی ایران 
آغاز کرده است نش��ان از اوج کینه و عداوت دولتمردان 
کاخ س��فید از ملت ایران دارد. به مانند گذشته در برابر 
دسیس��ه های دولت متخاصم آمریکا از نیروهای مسلح 

کشورمان حمایت می کنیم.

پیشنهاد مشاور الریجانی برای درمان 
»ابن سینایِی« رئیس جمهور آمریکا

حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل نوش��ت: تروریستی 
خواندن سپاه پاسداران از سوی ترامپ، اثبات کرد که 
رئیس جمهور آمریکا کاماًل دیوانه اس��ت و باید معالجه 
ش��ود. ابن س��ینا طبیب زیرک ایران��ی روش مداوا را 
قرن ه��ا پیش به ما آموخته اس��ت. با اقتدار و حکمت 
ایرانی ترامپ را پش��یمان و وادار به زانو زدن در مقابل 

ملت بزرگ ایران خواهیم کرد.

سند ظریف برای اثبات سخنانش
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با انتش��ار 
عکس��ی از تیتر روزنامه آنالین صهیونیس��تی 
»تایمز آو اس��رائیل« که به نقل از نخس��ت  وزیر رژیم 
صهیونیس��تی اعت��راف می  کند که به درخواس��ت او 
ترامپ به س��پاه پاس��داران برچس��ب تروریستی زده 

است، نوشت: این هم سند حرف  های قبلی ام.
روز گذشته ظریف در واکنش به اقدام ترامپ نوشته 
بود: هدیه انتخاباتی نابج��ای دیگری به نتانیاهو. اقدام 

ماجراجویانه خطرناک دیگری از آمریکا در منطقه.

سیاست مجازی

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

خ��دا رحم��ت کن��د ش��هید  جمهور مظلوم و بزرگوار »بهشتی« را حامی 
که چه زیبا گفته بود: »به آمریکا بگویید از دس��ت 

ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.«
حکای��ت این مصوبه مضحک اخی��ر امریکا هم 
از س��ر همین عصبانیت اس��ت که چهل سال است 
رهای شان نمی کند. دل شان خوش بود که می توانند 
لطیفه جان بولتون در س��یرک گروهک تروریستی 
منافقین را عملی کنند و جمهوری اسالمی چهلمین 
س��ال پیروزی اش را نبین��د. اما نه تنه��ا آن حرف 
مزخرف رنگ واقعیت به خود گرفت، نه تنها با خروج 
مردک از »برجام« نظام سرنگون شد که حاال قدرت 

منطقه ای ایران خاری در چشم شان شده است.
ب��رای »کدخدا«ی دیروز دنیا س��خت اس��ت 
که ببین��د بچه های این انق��الب در همه جا نفوذ 
دارند. چش��م دیدن این را ندارد که موش��ک های 
ما درس��ت بخورد وس��ط بس��اط عمله های امریکا 
و عربس��تان و رژیم صهیونیس��یتی. نمی تواند باور 
کند ناوهایش در خلیج ف��ارس آرامش ندارند. باور 
نمی کن��د پهپادهای ما مثل عقاب باالی سرش��ان 
اس��ت. باورشان نمی شد که س��وریه همچنان باق 
بماند و رئیس جمهورش محکم س��ر جای خودش 
نشسته باشد. خرج های چند ترلیون دالری شان به 
خاکستر تبدیل شد و حاال مانده اند که چه کنند.

پرده جدید نمایش شان قرار دادن سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی در فهرس��ت گروه های تروریستی 
اس��ت. اینجا هم��ان مثال معروف فارس��ی در ذهن 
تداعی می شود که »برعکس نهند نام زنگی کافور«. 
دولتی که طی همه این س��ال ها حامی و پش��تیبان 
بزرگ ترین دولت ها و گروه های تروریستی بوده، حاال 
شاقول خراب و کج شناسایی »تروریست« شده است. 
دولتی که در به خاک و خون کشیدن مردم بی گناه 
ی��د طوالیی دارد، ش��ده مخالف تروریس��ت. از این 
خنده دارتر نمی شود این نمایش دلقک ها. آنها که هر 
جا مردم هستند رو به آنها اسلحه گرفته اند. از یمن، 

افغانستان و عراق بگیر تا لبنان، فلسطین و سوریه.
ای��ن زور بی خ��ود هم جز عزت بیش��تر برای 
پاس��داران انقالب اس��المی نتیجه دیگری نخواهد 

داشت که باش تا صبح دولتت بدمد!

اقدام ترامپ علیه سپاه بحران زاست
معاون اول رئیس جمهور گفت: کارنامه س��پاه 
پاس��داران انق��الب اس��المی در مقابله با اش��کال 
مختلف تروریس��م در منطقه موف��ق و افتخارآمیز 
است و نخواهیم گذاش��ت تروریسم مورد حمایت 
دولت آمریکا و رژیم اش��غالگر قدس منافع ملی و 

امنیت منطقه را مورد تهدید قرار دهد.
اسحاق جهانگیری در اطالعیه ای با اشاره به اقدام 
بی س��ابقه، نابخردانه و بحران زا دولت آمریکا در قرار 
دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست 
سازمان های تروریستی، تاکید کرد: این اقدام نمونه 
جدید دشمنی آشکار دولت آمریکا با نظام جمهوری 
اسالمی و ایران مقتدر و در امتداد جنگ اقتصادی و 
تحریمی است که آن دولت پیمان شکن علیه ملت و 

دولت ما از سال پیش سازمان داده است.
در ای��ن اطالعیه با یادآوری کارنامه افتخارآمیز 
سپاه در مقابله با اشکال مختلف تروریسم در منطقه، 

تصریح شده است: دولت با اتکای به قدرت اتحاد و 
همبس��تگی ملی و مقاوم��ت در برابر هرگونه زیاده 
خواهی نخواهد گذاشت که تروریسم مورد حمایت 
دولت آمریکا و رژیم اش��غالگر ق��دس منافع ملی و 

امنیت منطقه را مجدداً مورد تهدید قرار دهد.

 پیروزی های سپاه
موجب عصبانیت آمریکا شده است

وزیر دفاع در پیامی به مناس��بت روز پاس��دار 
اعالم کرد: پیروزی ها و توانایی های س��پاه، آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و عوامل تروریستی آنها را ناکام 

و عصبانی کرده است.
امیر حاتمی با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت 
روز پاسدار اعالم کرد: پاسداران عزیز برای رسیدن به 
آرمان های بلند و در تراز انقالب  لحظه ای از مجاهدت 
و ت��الش فروگ��ذار نکردند. وی با بیان اینکه س��پاه 
پاسداران طبق اصل 150 قانون اساسی ایران وظیفه 
نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن را برعهده دارد، 
اع��الم کرد: اقدام مغایر ب��ا موازین بین المللی دولت 
آمریکا به منزله مقابله با قانون اساس��ی است که با 
رأی ملت بزرگ ایران تصویب ش��ده است و در واقع 

مقابله با ملت ایران و فرزندان ملت در سپاه است.
وی تصریح ک��رد: پیروزی های متمادی انقالب 
اسالمی در عرصه نظامی در جبهه مقاومت، کنترل 
و مهار توطئه ها و فتنه آفرینی های دشمنان داخلی 
و خارجی ب��ه ویژه آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی 
همیش��ه آن��ان را عاجز و س��ردرگم ک��رده که این 
حاصل جلوه گری نقش عاش��ورایی و معرفتی سپاه 
و نیروهای مس��لح و مدافعان کشور و نظام اسالمی 
است و  اگر آمریکایی ها   که سپاه  را به عنوان گروه های 
تروریس��تی ق��رار دادند، این اق��دام  حماقت آمیز را 
اجرایی کنند، براساس  راهبردهای تعیین شده نظام 

 مقابله به مثل مقتدرانه خواهیم کرد .

 اقدام آمریکا نشانگر دشمنی آنها
با انقالب است

وزی��ر اطالع��ات، اق��دام آمری��کا درخصوص 
قراردادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست 
گروه های تروریس��تی را محک��وم و اعالم کرد این 
اقدام آمریکا نشانگر عمق کینه و دشمنی با انقالب 

اسالمی و مردم انقالبی ایران است.
حجت االسالم سیدمحمود علوی ضمن تبریک 
میالد با س��عادت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و 
روز پاس��دار، اقدام آمریکا درخص��وص قرار دادن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست گروه های 
تروریستی را محکوم و اعالم کرد این اقدام آمریکا 
نش��انگر عمق کینه و دشمنی با انقالب اسالمی و 

مردم انقالبی ایران است.
وی با بی اثر دانس��تن اینگونه اقدامات خصمانه 
دش��من گفت: جامعه اطالعاتی ای��ران با وحدت و 
همدلی همواره توطئه های مختلف دشمن را خنثی 
نم��وده و این بار هم به توفیق الهی و به مدد عنایات 
ائمه اطهار)ع(، توجه حضرت ولی عصر)عج( و تحت 
فرماندهی معظم کل قوا و همکاری مردم عزیز کشور 

این ترفند را خنثی و دشمن را ناکام می گذارد.

شکست راهبردی نصیب آمریکا می شود
دس��تیار و مش��اور عالی فرماندهی معظم کل 

قوا گفت: بیانیه کاخ س��فید و ترامپ یک شکست 
راهبردی را نصیب آمریکا خواهد کرد و اگر غلطی 

کنند به آنها پاسخ قدرتمندانه خواهیم داد.
سرلش��کر س��یدیحیی صفوی گفت: بزرگترین 
اشتباه راهبردی سیاسی و نظامی آمریکا خطاب دادن 
تروریسم به سپاه که خالف عقل و قوانین بین المللی 
اس��ت می باش��د و واکنش جمهوری اس��المی ایران 
در تروریس��تی قراردادن س��تاد فرماندهی نیروهای 
آمریکایی مستقر در غرب آسیا موسوم به سنتکام و نیز 
کلیه نیروهای وابسته به آن کامالً طبیعی بود. مشاور 
عالی مقام معظم رهبری درخصوص تحت تأثیر بودن 
تصمیم ترامپ گف��ت: اقدام ضد ایرانی رئیس جمهور 
ایاالت متحده در قرار دادن نام س��پاه پاس��داران در 
فهرست گروه های تروریستی آمریکا، تحت تأثیر البی 
صهیونیستی و پول های عربستان، در کنار قدرت نفوذ 

کوشنر داماد ترامپ صورت گرفته است.

آمریکا بزرگترین حامی تروریسم در جهان
فرمانده نی��روی زمینی ارت��ش گفت: تصمیم 
نابخردانه و بی اساس کاخ سفید مبنی بر تروریست 
خواندن سپاه در حالی صورت گرفت که دولت آمریکا 

خود بزرگترین حامی تروریست در جهان است.
امی��ر کیوم��رث حی��دری اق��دام نابخردان��ه 
آمریکا در قرار دادن س��پاه پاس��داران در فهرست 

سازمان های تروریستی را محکوم کرد.
وی در ادامه افزود: تصاویر زانو زدن تفنگداران 
آمریکایی در آب های کش��ورمان، همچنین نقشه 
خاورمیان��ه جدی��د و جغرافی��ای مح��ور مقاومت 
نش��انه هایی از عجز و ناتوانی اس��تکبار جهانی در 
برابر ملت ایران و س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
است. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه دولت استکبار 
جهان��ی در ق��رار دادن س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی ایران در فهرست سازمان های تروریستی 
ب��ار دیگر اعالم م��ی دارد؛ آمادگی کام��ل در برابر 
هرگونه تهدید و حرکت احمقانه دش��منان را دارد 
و ب��ا اتحاد و همدلی با برادران عزیزمان در س��پاه 
پاسداران اسالمی و نیروهای مسلح در هر میدانی 

طومار آن ها را در هم خواهیم پیچید.

۱۴ طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: 14 طرح مقابل��ه با اقدامات خصمانه 
آمریکا در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد.

حشمت اهلل فالحت پیش��ه اظهار داشت: رهبر 
معظم انقالب س��خنانی داش��تند مبن��ی بر اینکه 
»کنگره در سال های 96 و 97، 226 طرح و الیحه 
علیه جمهوری اس��المی ارائه و ی��ا تصویب کرده 
اس��ت و باید از مجلس شورای اسالمی خود گالیه 
و س��ؤال بکنیم که این مجلس تاکنون چند طرح 
و یا الیحه علیه خباثت های آمریکا ارائه یا تصویب 
کرده است« که فرمایشی به حق و شایسته است.

وی از بررس��ی 14 طرح مربوط ب��ه مقابله با 
اقدام��ات خصمانه آمریکا در این کمیس��یون خبر 
داد و گفت: در راس��تای پیگیری فرمایشات مقام 
معظم رهبری نقش آمریکا در تروریس��م س��لفی، 
ش��کل  گیری داعش، انتقال داعش به افغانس��تان، 
بیوتروریس��م، جلوگی��ری از واردات دارو و م��واد 

غذایی و کمک های صلیب س��رخ جهانی به ایران 
در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می شود.

اقدام آمریکا به ضرر خودش تمام می شود
نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی به اقدام 

اخیر آمریکا علیه سپاه واکنش نشان داد.
عل��ی مطهری گفت: معتقدم این اقدام آمریکا 
باعث وحدت بیش��تر مردم و نیز محبوبیت بیشتر 

سپاه در ایران و منطقه خاورمیانه خواهد شد.
وی، اقدام آمریکا برای قرار دادن نام س��پاه در 
فهرست سازمان های تروریستی را، اشتباهی بزرگ 
و اس��تراتژی از س��وی آمریکایی ها دانست و اظهار 
داشت: دلیل آن این است که نهادی مانند سپاه که 
در بین مردم ایران و ملت های منطقه محبوب است 
را وقتی تروریس��ت می نامند، به نفع او )سپاه( و به 

ضرر آمریکا خواهد بود، زیرا سپاه محبوبیت دارد.

سپاه؛ نگین درخشان اقتدار و ثبات
مش��اور مقام معظم رهبری در امور بین الملل 
گفت: سپاه پاسداران نگین درخشان اقتدار و ثبات 

ایران و عامل صلح منطقه بوده و خواهد بود.
علی اکبر والیت��ی گفت: س��پاهِ پرافتخار ایران 
اس��المی هم��واره مدافع اس��الم، نظ��ام جمهوری 
اسالمی ایران و عامل شکست توطئه ها و خواب های 
شوم دشمنان منطقه و جهان اسالم بوده و هست و 
این اقدام ننگین دولت آمریکا نشان از ضعف، ناتوانی 
و توسل به هر اقدام نابخردانه ای در اوج استیصال و 
بی آبرویی در میان جهانیان است که البته با واکنش 

جدی ایران مواجه شده و خواهد شد.
وی تصریح کرد: این اقدام در کنار تالش های 
مذبوحانه دیگر در پرونده رژیم آمریکا به ریاس��ت 
این فرد نژادپرس��ت خواهد مان��د و بی تردید همه 

این تحرکات، نشانه اقتدار ایران اسالمی است.

 ماهیت خبیث آمریکا
برای افکار عمومی دنیا روشن شد

وزیر اس��بق فرهنگ و ارش��اد اسالمی خباثت 
آمریکایی ها در ش��رایط س��یل را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: آن ها از طرفی با بس��تن حس��اب های 
هالل احمر، مانع می شوند کمک های ایرانیان خارج 
از کشور به سیل زدگان برسد و از طرفی دیگر و در 
شرایطی که نیروهای غیرتمند سپاه با تمام وجود 
به کمک س��یل زدگان شتافته اند، سپاه را در شمار 

سازمان های تروریستی قرار می دهند.
س��ّیدمحّمد حس��ینی ادامه داد: سپاه همواره 
مدافع ملت و در کنار محرومان و مظلومان منطقه 
بوده و در برابر تروریس��ت ها ایس��تاده است و این 
در حالی است که می دانیم ارتش آمریکا بیشترین 
حمایت را از تروریس��ت داشته اس��ت و داعش را 
آن ه��ا ایجاد کرده ان��د و جنایاتی ک��ه در لبنان و 
س��وریه و فلس��طین و یمن انجام می شود به طور 

مستقیم یا با حمایت آن ها رخ می دهد.
وی به  رس��میت شناختن جوالن توسط ترامپ 
به  عنوان منطقه تحت مالکیت رژیم صهیونیستی را 
مورد اش��اره قرار داد و گف��ت: آمریکا از یک رژیمی 
که س��رکوبگر اس��ت، چنین حمایت می کن��د و از 
طرفی سپاه را در لیست سازمان های تروریستی قرار 
می دهد. اگر این موضوع به درستی برای مردم دنیا به 
تصویر کشیده بشود، ماهیت خبیث آمریکایی ها بیش 

از گذشته برای افکار عمومی دنیا روشن می شود.

آسایش از آمریکایی ها سلب خواهد شد
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه تحریم دفاعی و تروریست اعالم کردن 
سپاه آسایش را از نیروهای نظامی آمریکا در منطقه 
س��لب خواهد کرد افزود: دستگاه دیپلماسی کشور و 
مجل��س با هماهنگی و حفظ منافع کش��ور اقدامات 

خصمانه آمریکا را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.
امیر خجس��ته موضع گیری وزیر امور خارجه 
ای��ران در برابر اقدام ناش��یانه و مضحک آمریکا را 
قابل تقدیر دانست و گفت: دولت آمریکا به خوبی 
می دان��د در برابر جمه��وری اس��المی در منطقه 
ق��درت چندانی ندارد و برای خوش رقصی در برابر 
رژیم صهیونیستی و آغاز جدید برنامه سوءاستفاده 
مالی از عربستان سعودی و شاه سلمان با این اقدام 
مضحک و قرار دادن نام س��پاه پاسداران در لیست 
تروریستی سعی بر کاهش بار روانی شکست خود 

در منطقه و جبران این فشار را دارد.
وی با اش��اره به دیدارش با محمدجواد ظریف 
اف��زود: در قانون مصوب مجلس بر حمایت ویژه از 
س��پاه پاسداران تاکید شده و از مجموعه نیروهای 
نظام��ی و اطالعات��ی آمری��کا به عن��وان حامیان 
گروه های تروریس��تی و نام بس��یاری از اش��خاص 
آمریکایی را در فهرست تحریم ثبت و انتشار داد.

آگهى فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
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واکنش ها به نمایش خنده دار دولت تروریست و تروریست پرور ادامه دارد

آمریکا به دنبال سرپوش ... از این عصبانیت بمیر!
گذاشتن بر ناکامی های خود 

ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه ای 
آمریکا  خصمانه  اقدام  محکومیت  ضمن 
فهرست  در  سپاه  نام  گنجاندن  در 
نسبت  تروریستی،  اصطالح  به  گروه های 

به عواقب این اقدام هشدار داد.
نیروهای  کل  ستاد  بیانیه  در 
رفتارهای  مطالعه  است:  آمده  مسلح 
ماجراجویانه آمریکای جنایتکار و خونریز 
این  گذشته  دهه  چند  طی  منطقه  در 
واقعیت را به اثبات می رساند که آمریکا 
برای  امن  ایجاد حاشیه  با هدف  همواره 
توجیه  و  صهیونیستی  کودک کش  رژیم 
تالشی  هیچ  از  خود  تروریستی  جنایات 
آسیا  غرب  منطقه  ساختن  ناامن  برای 
و  پیدا  حمایت های  با  و  نکرده  فروگذار 
همچون  تروریستی  گروه های  از  پنهان 
خود  که  و…  النصره  القاعده،  داعش، 
در ایجاد و شکل گیری آنها نقش اساسی 
و  تروریستی  اقدامات  به  است،  داشته 
ایجاد ناامنی در مناطق مختلف جهان دامن 
زده که تحوالت چند سال اخیر در عراق، 
سوریه، یمن و افغانستان و حمایت آشکار 
از گروه تروریستی داعش تنها نمونه ای 
از این اقدامات برهم زننده نظم و امنیت 

منطقه ای از سوی آمریکاست. 
سپاه  می افزاید:  بیانیه  این 
پاسداران انقالب اسالمی به عنوان یکی 
از ارکان مقتدر نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان مدافع ارزش های 
ابتدای  از  انقالبی  ملت  حامی  و  اسالمی 
با  مبارزه  خط  در  همواره  انقالب  پیروزی 
جبهه استکباری حضور مؤثر و پیش تازانه 
داشته که سلحشوری های این نهاد مردمی 
برگ  دفاع مقدس  دوران  در  انقالبی  و 
زرینی بر افتخارات آن محسوب می شود 
کبیر  بنیانگذار  خمینی)ره(  امام  که 
انقالب در توصیف این خدمات فرمودند: 
این  نبود«.  هم  کشور  نبود  سپاه  »اگر 
دولت  اقدام  است:  کرده  تصریح  بیانیه 
خواندن  تروریست  در  متحده  ایاالت 
درواقع  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
و  استیصال  سر  از  و  مذبوحانه  تالشی 
بر  گذاشتن  سرپوش  برای  انتقام جویی 
ناکامی های آنها در منطقه است که البته 
هیچ ارزش و اعتبار عملیاتی ندارد و عمالً 

محکوم به شکست است.

نمای نزدیک


