
اسرائیل شاید زودتر از 25 سال بین برود
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به استفاده آمریکا از گروهک های تروریستی و تکفیری گفت: نزدیک ترین 
تهدید برای ما این گروهک های تروریستی و تکفیری است. امیر سرتیپ "احمدرضا پوردستان" در پاسخ به این 
سؤال که آیا تهدید عمده و جدی وجود دارد، گفت: نزدیک ترین تهدیدی که در کنار جمهوری اسالمی ایران است، 
گروهک های تروریستی و تکفیری است. وی افزود: راهبرد آمریکا استفاده از این گروهک های تروریستی و 

صفحه 2تکفیری است، چون آمریکایی ها جنگ سخت را تجربه کرده اند یعنی حضورشان در منطقه  ...

سردار رمضان شریف:

نیروهایمستشاریسپاهدرسوریهافزایشمییابد
مسئول روابط عمومی کل سپاه از شهادت 4 تن از مدافعان حرم به نام های شهیدان صدرزاده، مصطفوی، باقری و کریمی در سوریه خبر داد. سردار 
رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به شهادت تعدادی از پاسداران سرافراز انقالب اسالمی و مدافعان حرم در سوریه و در عرصه  

مأموریت های مستشاری در کمک به ارتش و بسیج مردمی این کشور برای مقابله با تروریست های تکفیری گفت: در پی دور جدید تحوالت 
میدانی در مناطق مختلف سوریه و پیروزی اخیر جبهه مقاومت اسالمی در مقابله با گروه های تروریستی تکفیری، متناسب با نیازها، شاهد 

افزایش نیروهای مستشاری ایران در این کشور  هستیم. وی افزود: در ایام منتهی به تاسوعا و عاشورای حسینی و در دفاع از پیام آور کربال حضرت 
صفحه 7صفحه 5صفحه 4زینب)س( چهار تن از مدافعان سرافراز و فداکار حرم به نام های مصطفی صدرزاده، سیدمیالد مصطفوی، عبداهلل باقری و ... صفحه 3

مــردم  مقاومــت  جدیــد  دور 
فلســطین در مقابل تجاوزگری 

صهیونیست ها که ...

استقبال جهانی از لغو تحریم های 
ایــران گویــای آن اســت کــه 

بزودی...

شــمار بی اخالقی های حاکم در 
فوتبال کشورمان آنقدر زیاد شده 

که کمتر کسی را ...

فتحوحماساز
مقاومتمردمی

جاماندند

روسها
جایپایخودرا
محکممیکنند

جنجالسیاه
برسردعوایدو

سرخپوشقدیمی!

 نبرد »نفوذ«  پس از 
نبرد هسته ای

صفحه 3

وجود رهبری و هوشیاری ملت عوامل پیروزی ملت ایران طی دوازده سال مذاکرات بودند
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