
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی تأکید کرد: 
در ص��ورت خطای محاس��باتی دش��منان، راهبرد 
دفاعی ما به راهبرد تهاجمی تغییر وضعیت داده و 

همه ظرفیت های ما سراسرتهاجمی می شود.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اس��المی در جریان بازدید 
و ارزیاب��ی می��زان آمادگی های دفاع��ی نیروهای 
مس��تقر در جزایر سه گانه و منطقه دریایی نازعات 
در خلیج ف��ارس، با تاکید بر اش��راف اطالعاتی و 
آمادگی مطلوب یگان های دریایی سپاه در صیانت 
از امنیت آب های س��رزمینی ایران اسالمی گفت: 
منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و جزایر و سواحل 
مربوط ب��ه آن نه تنها برای ای��ران بلکه برای همه 
جهان، منطقه ای حس��اس و حیات��ی بوده و جزء 

الینفک اقتصاد جهانی به شمار می رود.
وی اف��زود: در عین حال این منطقه برای کش��ور 
بزرگ ای��ران، یک مفهوم دفاع��ی مطلق و کاملی 
دارد و م��ا برای دفاع از مناف��ع حیاتی و مرزهای 
آب��ی و هوای��ی خ��ود در ای��ن منطق��ه و جزایر و  
سواحل، گسترش دفاعی قدرتمندی را از نیروهای 
زمینی، دریایی و هوافضا ش��کل دادیم و از ذخایر 
و ظرفیت ه��ای تهاجم��ی فوق الع��اده باالی��ی نیز 

برخوردار هستیم.
فرمانده کل س��پاه حضور نیروه��ای فرامنطقه ای 
در خلی��ج فارس به بهانه حساس��یت آن را موجب 

و  ناامن��ی  گس��ترش 
برهم خوردن ترتیبات 
امنیتی منطقه دانست 
و تأکید کرد: جمهوری 
اسالمی به عنوان یک 
مستقل  بزرگ  قدرت 
بر تمامی پهنه منطقه 
فارس  خلیج  ش��مال 
و دری��ای عمان برای 
تمامی��ت  از  دف��اع 
ارضی، سیادت دریایی 
و امنیت آسمان خود، 
اِش��راف و تسلط دارد 
از  نیاب��ت  ب��ه  م��ا  و 
تمامی  در  ایران  ملت 
گس��ترش  عرصه ه��ا 
دفاعی داریم. سرلشکر 

س��المی ه��دف از بازدید مناطق دریای��ی نازعات 
را ارزیاب��ی آمادگ��ی نیروهای دفاع��ی و ظرفیت 
ه��ای تهاجمی مس��تقر در مقر ه��ا و قدردانی از 

مجاهدت های مخلصان��ه و فداکاران��ه فرماندهان 
و رزمن��دگان دریادل توصی��ف و تصریح کرد: بی 
ش��ک این آمادگی ها و ظرفیت سازی های دفاعی 
و تهاجم��ی پیام های واضح و روش��نی دارد و در 

به  زمان  از  مقاطعی 
ش��کل عملی توسط 
ایران  ملت  دشمنان 

دریافت شده است.
کل  فرمان��ده 
دس��تگیری  س��پاه 
دریایی  تفنگ��داران 
های  پهپاد  انهدام  و 
متج��اوز دش��من را 
از مصادی��ق لم��س 
اراده بزرگ  اقتدار و 
ایران  ملت  فرزندان 
که ب��رای بدخواهان 
میهن اسالمی اتفاق 
افتاده است ، قلمداد  
داش��ت:  بی��ان  و 
س��یادت و س��یطره 
نیروهای رزمنده و مدافع حریم ایران اس��المی در 
دریا و در جریان کشتیرانی ، جریان انرژی ، جریان 
تج��ارت و تامین امنیت آن واقعیتی اثبات ش��ده 

و انکارناپذیر اس��ت که منجر به احساس امنیت و 
آرام��ش دل انگیز همه م��ردم منطقه و قوت قلب 

جهان اسالم شده است.
وی در ادامه با اش��اره به راهب��رد دفاع - تهاجم و 
تبیین س��طح و عمق ویران گری ناشی از »ضربه 
اول« و دش��منان در هنگام تهدید و تعرض عملی 
احتمالی، تأکید کرد: بسیار طبیعی است که ما در 
اس��تراتژی، دفاعی عمل می کنیم؛ یعنی آغازگر و 
ش��روع کننده هیچ جنگی نیستیم، اما در تاکتیک 
وضعی��ت کاماًل معک��وس اس��ت و در صورتی که 
خطایی محاسباتی از سوی دشمنان سرزند، راهبرد 
دفاعی ما به راهبرد تهاجمی تغییر وضعیت داده و 

همه ظرفیت های ما سراسر تهاجمی می شوند.
سرلش��کر س��المی ب��ا برح��ذر داش��تن اتاق های 
فک��ر و جنگ جبهه دش��من از طراح��ی هرگونه 
ماجراجویی و ش��یطنت ضد ملت ای��ران و تأکید 
بر آمادگی های خدشه ناپذیر آحاد نیروهای مسلح 
کشور به ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای 
دف��اع همه  جانبه و پیروزمندان��ه از امنیت و منافع 
ملی کش��ور، گفت: ارتقای قابلیت ه��ا برای تغییر 
س��ریع از اس��تراتژی دفاعی به استراتژی تهاجمی 
با فراهم س��ازی همه پیش فرض ه��ا و الزامات آن 
واقعیت��ی اس��ت که طراح��ی و در ص��ورت نیاز و 
ضرورت گس��ترش نیروها را نیز بر اساس آن انجام 

خواهیم داد.  سپاه نیوز
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تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت حجت االسالم حائری 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذش��ت عالم بزرگوار حجت االس��الم و 

المسلمین حاج سید علیرضا حائری را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت تأسف انگیز عالم بزرگوار حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج سّید علیرضا 
حائ��ری را ب��ه بازماندگان و خاندان مک��ّرم و ارادتمندان و همکاران علمی ایش��ان در 
مؤسس��ه ی دائرةالمعارف فقه که اخیراً به ریاس��ت آن منصوب شده بودند، تسلیت عرض 
میکن��م. خدمات علم��ی و تبلیغی این عال��م فرزانه ذخیره ی مان��دگاری برای خود آن 
مرح��وم و یادگار ارزنده ئ��ی برای عالقمندان و راه جویان و مایه ی رحمت و مغفرت الهی 
است ان شاءاهلل. از خداوند متعال علو درجات و حشر با اجداد طاهرینشان را برای ایشان 

مسألت میکنم. والسالم علیکم
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

اضافه دریافتی های قبوض آب و برق غیرقانونی است
نماینده مردم شاهین شهر گفت: دریافت های اضافه و مبهم در قبوض آب و برق 

از مردم از مصادیق دریافت های غیرقانونی وزارت نیرو است.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه گزارش��ات و مستنداتی از سوی مردم 
درباره اضافه دریافت در قبوض برق به دس��ت ما رسیده، گفت: همچنین طبق 
این مس��تندات درج عناوین مختلف و مبه��م در قبوض آب مانند قانون بودجه و 
یا دفع فاضالب در جاهایی که سیس��تم فاضالب برقرار نمی باش��د، س��بب نارضایتی 

مردم شده است.
وی افزود: الزم است وزیر نیرو توضیح دهد چرا با محاسبات غیرمنطقی در قبوض آب و 
برق پول اضافی از مردم دریافت می کنند؟ چرا نظارتی بر روی این موضوع وجود ندارد؟

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه هزینه های آب و برق به شدت افزایش 
یافته اس��ت، تصریح کرد: دولت نباید گرانی ها را تقویت کند. وزیر نیرو باید در این باره  

پاسخگو باشد و به این موضوع رسیدگی کند.  تسنیم

تحریم ها فرصتی برای رهایی بودجه کشور از نفت است
فرمان��ده نیروی قدس س��پاه گفت: تحریم ها می تواند برای ما فرصت باش��د که 
بتوانیم به لطف خداوند بودجه کش��ور را از نفت رهایی داده و به عنوان پشتوانه 

اصلی برنامه ریزی های زیربنایی کشور قرار دهیم.
س��ردار سرلش��کر »قاس��م س��لیمانی« در آیین کلنگ زنی کارخانه های تهیه و 
تولید، فرآوری و بس��ته بندی گیاهان دارویی در رابر ضمن قدردانی از اقدام مهم 
دست اندرکاران این پروژه اظهار داشت: اینجا فقط موضوع کلنگ زنی نیست، بلکه در 
درون کشور ما استعدادهای فراوانی وجود دارد که می تواند در بعد اقتصادی و فرهنگی 

کمک های بسیاری به جلوگیری از معضالت موجود در جامعه کند.
فرمانده نیروی قدس عنوان کرد: از اس��اس مدیریت اقتصادی در کش��ور ما برداش��ت 
غلط��ی ش��ده که ما پایه مدیریت را ب��ر مبنای نفت قرار دهیم و ب��ه توان تولید نفت، 
بودجه اداره کش��ور را تنظیم کنیم که ادامه این روند ظلم به نس��ل های آینده و کشور 

اس��ت.   میزان

رئیس جمه��ور ب��ا رد راهکاره��ای چند ماهه ب��رای توقف 
فعالیت ه��ای ایران گفت: گذش��ت زمان و از دس��ت رفتن 
فرصت ه��ا ایران را مجبور به اجرای گام س��وم خود خواهد 

کرد.
حجت االسالم حسن روحانی عصر روز پنجشنبه در گفتگوی 
تلفنی با »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانس��ه، اهتمام و 
تالش فرانس��ه برای حفظ برجام را حائز اهمیت دانس��ت و 
گفت: جمهوری اس��المی ایران مصمم به بازگذاش��تن همه 

مسیرها برای حفظ برجام است.
رئیس جمهور با اش��اره به سفر نماینده ویژه رئیس جمهور 
فرانسه به کشورمان، اظهار داشت: طرفین ایرانی و اروپایی 
برج��ام باید تالش کنن��د تا گام های متوازنی در راس��تای 

حفظ این توافق برداشته شود.
روحانی تش��دید تحریم ها علیه ایران از سوی آمریکا را در 
بقای برجام مش��کل آفرین است و افزود: افرادی در آمریکا 
هس��تند که نمی خواهند تالش��ها برای حف��ظ برجام موفق 
باش��د که نمونه آن تصمیم اخیر کنگ��ره آمریکا در دزدی 

بیش از یک و نیم میلیارد دالر پول ملت ایران است.
رئیس جمهور با بیان اینکه علی رغم مش��کالت و کارشکنی 
ها معتقدیم طرفین باید از فرصت باقیمانده به خوبی استفاده 
و بهره برداری کرده و کارشناس��ان دوطرف با خالقیت خود 
راهکارهای مناس��بی را برای حفظ و ادامه برجام پیدا کنند، 
گفت: اروپا باید تالش��های خود را در راس��تای تامین منافع  
مش��روع ایران و ایج��اد آتش بس در ای��ن جنگ اقتصادی 

آمریکا تس��ریع کنن��د. روحانی تبادل از طریق اینس��تکس 
همزمان با ورود پول فروش نفت از این طریق را در راستای 
استمرار تالش ها برای حفظ برجام مهم دانست و خاطرنشان 
کرد: گذشت زمان و از دست رفتن فرصت ها ایران را مجبور 

به اجرای گام سوم خود خواهد کرد.
رئی��س جمهور لغ��و تحریم های آمری��کا را راهکاری دیگر 
برای استمرار تالش ها برای حفظ و ادامه برجام و بازگشت 
شرایط به گذشته دانست و گفت: به هیچ عنوان راهکارهای 
چند ماهه برای توقف فعالیت های ایران قابل قبول نیست.

»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه نیز در این گفتگوی 
تلفن��ی با اش��اره به ض��رورت تالش طرفین ب��رای کاهش 
تنش ها و حفظ برجام، گفت: متاس��فانه همواره افراطیونی 
هس��تند که از تالش کشورها برای رسیدن به صلح ممانعت 
می کنند و اعالم آمریکا مبنی بر سخت تر کردن تحریم ها 

علیه ایران در این راستا است.
رئیس جمهور فرانس��ه با بیان اینکه اروپ��ا اقدامات خود را 
برای فعال ش��دن عملی اینستکس تس��ریع کرده است، به 
بیانیه مشترک س��ه کشور اروپایی در رابطه با تامین منافع 
ایران در برجام اش��اره کرد و افزود: تحریم های اعمال شده 
از س��وی آمریکا فعالیت تجاری بسیاری از کشورها با ایران 

را دچار مشکل کرده است.
مکرون تاکید کرد: فرانسه اهتمام ویژه ای نسبت به حل و فصل 
مسائل و مشکالت و حفظ برجام دارد و این نیاز به تالش همه 

طرف ها دارد.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

روحانی:
ایران مجبور به اجرای گام سوم است

امام جمعه موقت تهران بابیان اینکه آمریکا با عهدش��کنی 
در برج��ام موجب خجالت و ذلت ملت آمریکا ش��د، گفت: 
هیچ زمانی آمریکا تا این حد ذلیل و شکس��ت خورده نبوده 

است.
آیت اهلل امامی کاش��انی در نم��از جمعه این هفته تهران که 
در مصالی امام خمینی )ره( برگزار ش��د، اظهار کرد: افراد 
جامع��ه باید در ح��ق یکدیگر ایثار کنن��د و خدمت نمایند 
بخص��وص در ش��رایط موجود که دش��من از نظر اقتصادی 
و سیاس��ی به مردم فشار می آورد. همه مکلف به کمک به 

یکدیگر هستیم.
وی تصریح کرد: مس��ئوالن تکلیف دارند که میز اداره خود 
را ب��ه امام زمان عرضه کنند، اتاق کارش��ان را به امام زمان 
عرضه کنند، کاال، وقت و زمان خود را به آن حضرت عرضه 
کنند و ببینند آیا امام عصر راضی هستند این میز و صندلی 

باشد اما در راه کمک به خلق خدا به کار نرود.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: آیا امام زمان راضی است 
که فردی مسئول باشد اما نسبت به مسئولیت خود سستی 
و س��هل انگاری کند و به مش��کالت مردم توجه نکرده و به 

دنبال راهکارهای حل مشکالت مردم نباشد.
امامی کاش��انی با اش��اره به نقض تعهدات اروپ��ا در برجام 
گفت: اروپا به هیچ یک از تعهدات خود در قبال برجام عمل 
نکرده اس��ت. آمریکا هم که با عهد شکنی موجب خجالت و 
ذلت ملت آمریکا شد. هیچ زمانی آمریکا تا این حد ذلیل و 

شکست خورده نبوده است.

ام��ام جمعه موقت ته��ران اظهار داش��ت: دولت جمهوری 
اس��المی ایران در پی ع��دم اجرای برجام از س��وی اروپا و 
آمری��کا اعالم کرد که تعهدات ای��ران در برجام کاهش می 

یابد و در این راستا ۶۰ روز به اروپا و آمریکا مهلت دادیم.
وی ادام��ه داد: تعهدات ایران در برجام بر پایه تعهدات اروپا 
و آمریکا بود، این س��قف باید روی دیوار و س��تونی بنا شود 
ک��ه تعهدات آمریکا و اروپا اس��ت. آمریکا و اروپا به تعهدات 
خود عمل نکردند و جمهوری اس��المی حرکتی قانون انجام 

داد که دنیا آن را قبول دارد.
آیت اهلل امامی کاشانی با اشاره به توقیف نفتکش جمهوری 
اس��المی ایران توسط دولت انگلیس در جبل الطارق گفت: 
توقیف نفتکش ایرانی بر خ��الف تمامی قوانین بین المللی 
بوده اس��ت. جمهوری اسالمی باید به س��ازمان ملل متحد 
شکایت کند و صاحبان کشتی می توانند به دادگستری اروپا 
ش��کایت کنن��د. وی ادامه داد: قیام آیت اهلل کاش��انی علیه 
انگلس��تان در راستای ملی شدن نفت بود اما این حرکت را 
خاموش کردند تا به عصر امام خمینی )ره( رسید و نهضت 
ملت ایران آغاز شد و به نتیجه رسید. انقالب اسالمی راهی 
درس��ت و حق بود و در برابر ظلم و فساد ایستاد، امروز هم 
مقام معظم رهبری راه امام خمینی را با قوت هرچه بیش��تر 
ادامه می دهند. امام جمعه موقت تهران گفت: دشمن از هر 
طرف ما را احاطه کرده است، قرآن کریم در این شرایط به 
ملت ایران و ملت ها آرامش می دهد و می فرماید فالصبر اّن 

العاقبه للمتقین.  مهر

آیت اهلل امامی کاشانی در نماز جمعه تهران:
آمریکا هیچ زمانی این قدر ذلیل نبوده است

آقای ترامپ نتوانستید بزنید
ادامه از صفحه اول

یک ماه از س��رنگون کردن پهپاد متجاوز آمریکایی 
می گذرد، واکنش های آمریکا چه سیاس��یون و چه 
نظامیان این کش��ور به اقدام نیروی هوافضای سپاه 
پاس��داران نش��ان دهنده عمق س��رگیجه مقامات 

ایاالت متحده است. 
هنگامی ک��ه قطعات تکه تکه ش��ده این پهپاد به 
افکار عمومی دنیا نش��ان داده شد، سطح قدرت و 
توانایی باالی نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی 
ایران در واکنش به کوچکترین تجاوزی را به اثبات 

رساند.
نیروهای آمریکایی، نیروهای فرامنطقه ای هس��تند 
ک��ه هزاران کیلومتر دورت��ر از وطن خود در خلیج 
ف��ارس حضور دارند و این حضور نظامی در منطقه 
غرب آسیا و دخالت هایی که در فرایند امنیت خلیج 
فارس، دریای عمان و تنگه هرمز دارند، باعث شده 
است تا جمهوری اسالمی ایران از قدرت و توانایی 
نظامی خود برای جلوگیری از ناامن کردن منطقه 
ای ک��ه متعل��ق به ایران و تحت نظ��ارت و کنترل 
شدید و دقیق نیروهای مسلح کشورمان قرار دارد، 

استفاده کند.
ای��ن حق برای جمهوری اس��المی ای��ران محفوظ 
اس��ت تا عالوه بر حراست از تمامیت ارضی کشور، 
حض��ور نیروهای بیگان��ه را در خلیج فارس و تنگه 
هرم��ز تحمل نکند، اکنون تنگ��ه هرمز که متعلق 
به جمهوری اس��المی است، تحت کنترل نیروهای 
نظامی ایران اس��ت و هیچ ش��ناوری بدون نظارت 

ایران حق عبور از این آبراه را ندارد.
پس از س��رنگونی پهپاد فوق پیش��رفته آمریکایی 
با ش��لیک یک فروند موش��ک پدافند هوایی سوم 
خرداد، آمریکایی ها در اندیش��ه تالفی این واکنش 

قاطع بوده و هستند. 
روز پنج شنبه ترامپ ادعا کرد که یک پهپاد ایران 
از س��وی یک ناو آمریکایی سرنگون شده است. به 
گفته او این پهپاد س��رگرم فیل��م برداری و عکس 
ب��رداری از ن��ام آمریکایی بوده که ب��ه خاطر ورود 
به محدوده خطر، از س��وی این ناو س��رنگون شده 

است.
ب��ر فرض که ادعای رئیس جمهور آمریکا درس��ت 
باشد، تفاوت س��رنگون کردن پهپاد فوق پیشرفته 
آمریکای��ی با پهپاد ایرانی در این اس��ت که، پهپاد 
آمریکای��ی در ی��ک عملیات تجاوزگران��ه به حریم 
هوایی جمهوری اس��المی ایران س��رنگون شده و 
این حق ایران اس��ت که از خ��ود مقابل تهدیدات 
دش��منان دفاع کند، اما پهپاد سرنگون شده ایران 
براس��اس ادعای ترامپ، در حریم هوایی که متعلق 

به آمریکایی ها نیست سرنگون شده است.
آمریکا از س��رنگونی پهپاد خود همچنان احساس 
حقارت می کند، چرا که این پهپاد بسیار پیشرفته، 
رادار گریز، دارای سامانه های پیشرفته الکترونیکی 
و جن��گال اس��ت، ضم��ن ای��ن که از س��وی یک 
هواپیمای سرنش��ین دار حمایت می ش��ده اس��ت، 
هشدارهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
به این دو هواپیما ثبت شده و موجود است، اما آیا 
نیروهای آمریکایی به پهپاد ایرانی هشدار داده اند؟ 
در گزارش های پنتاگون تاکنون هیچ اش��اره ای به 
این موضوع نشده است، حتی نیروهای تروریستی 
س��نتکام مس��تقر در خلیج فارس نتوانس��ته اند از 
قطعات پهپاد ایرانی عکس و فیلم منتش��ر کنند تا 

ادعای خود را به اثبات برسانند.
نیروهای مسلح کش��ورمان پس از سرنگونی پهپاد 
گلوباک  ه��اک، قطع��ات آن را از آب گرفتند و به 

نمایش گذاشتند.
س��پاه پاس��داران اعالم کرده اس��ت ک��ه به زودی 
تصاویری که پهپاد ادعایی آمریکا از ماو این کشور 
در منطق��ه گرفته را منتش��ر می کند ک��ه این امر 

نشان دهنده دروغ آمریکا در سرنگونی آن است.
طبیعی اس��ت که آمریکایی ها به خاطر شکست در 
اج��رای طرح های خود در منطق��ه علیه جمهوری 
اس��المی ایران تحت فش��ارهای روانی شدید قرار 
داشته باش��ند، به همین خاطر س��عی می کنند با 
یاری از فیلم ه��ای  هالیوودی ب��رای خود پیروزی 
بس��ازند در حالی که واقعی��ت برخالف آن چیزی 

است که در  هالیوود به تصویر کشیده می شود.
اقدام آمریکایی ها و رفتاری که ترامپ بر سر پهپاد 
ایرانی از خود بروز داده به یاد گفتاری از یک فیلم 
فارسی می اندازد که، »حاال ما به همه گفتیم زدیم، 

شما هم بگین زده، آره خوبیت نداره...!«
ام��ا آمریکایی ها هواپیمای مس��افربری را با صدها 
سرنش��ین زن و م��رد، ک��ودک و پیر ه��دف قرار 
می دهند و آن را یک اشتباه از سوی ناو خود تلقی 
می کنند و به فرمانده آن مدال شجاعت می دهند، 
ام��ا ایران هیچگاه اش��تباه نمی کند، که اگر قرار بر 
اشتباه بود، هواپیمای با سرنشین آمریکایی در کنار 

پهپاد گلوباک هاک می توانست هدف قرار بگیرد.

سردار سالمی در جزایر سه گانه مطرح کرد سرمقاله

عبور از راهبرد دفاعی به تهاجمی 

آمری��کا ادعا می کند یک پهپاد ایران را س��رنگون 
کرده اگر این ادعا واقعیت دارد نیروهای تروریستی 
س��نتکام که در منطقه حضور دارند باید عکس و 

فیلم سرنگونی این پهپاد ایرانی را منتشر کنند.
پس از سرنگون کردن پهپاد فوق پیشرفته گلوبال 
هاک ک��ه ب��ه حریم هوای��ی جمهوری اس��المی 
ایران وارد ش��ده بود، آمریکایی ها در یک ش��وک 
وحش��تناک فرو رفتند تا جایی ک��ه دونالد ترامپ 
رئیس جمه��ور آمریکا از نیروی هوا فضای س��پاه 
پاس��داران سپاس��گزاری کرد چرا ک��ه هواپیمای 
دارای سرنش��ین نیروهای آمریکایی را س��رنگون 

نکرده بود.
پهپااد گلوبال هاک از س��وی یک هواپیمای دیگر 
همراهی می ش��د که 38 سرنش��ین داش��ت و این 
هواپیم��ا نیز وارد حریم هوایی جمهوری اس��المی 
ایران ش��ده بود اما س��پاه پاس��داران از هدف قرار 
دادن این هواپیما خ��ودداری کرد چرا که 38 نفر 
سرنشین داش��ت، این هواپیما با هشدارهای جدی 
نیروهای مس��لح کش��ورمان و پس اش مش��اهده 

سرنگونی پهپاد آمریکا، پا به فرار گذاشت.
پس از آن که پهپاد فوق پیش��رفته گلوباک هاک 
در 3۰ خرداد ۱3۹8 با موش��ک سوم خرداد هدف 
قرار گرفت و س��رنگون شد، آمریکایی ها این واقعه 
را یک افتضاح نظامی برای خود و هیمنه این رژیم 

تلقی کردند.
نیروه��ای آمریکایی پس از واکنش قاطع ایران، به 
گونه ای  در صدد تالفی بودند اما نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��المی ایران با هوشیاری نظامی خود 
هیچگاه این بهانه را به دس��ت آمریکایی ها نداده و 

نمی دهند.
روز پنجش��نبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
ادعا ک��رد که ارت��ش ایناالت متحده ی��ک پهپاد 
ایران��ی را بر ف��راز ناوهای جنگی خ��ود در خلیج 

فارس سرنگون کرده است.
این ادعا بدون آن که با سند  مدرک باشد از سوی 

جمهوری اسالمی ایران تکذیب شد.

تکذیب ادعا ترامپ
س��ردار ابوالفض��ل ش��کارچی س��خنگوی ارش��د 
نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ایران، ادعای 
رئیس جمهور آمریکا در خصوص س��رنگونی پهپاد 

ایرانی را تکذیب کرد.
وی اعالم کرد: بر خالف ادعای واهی و برخاس��ته 
از توه��م  ترام��پ، تمام��ی پهپاده��ای متعلق به 
جمهوری اس��المی ایران در منطقه خلیج فارس و 
تنگه هرمز از جمله پهپاد مورد نظر رئیس جمهور 
آمریکا  پس از انجام ماموریت شناس��ایی و کنترل 
برنامه ریزی ش��ده به س��المت به پایگاههای خود 
بازگش��ته اند  و هیچگونه گزارش��ی دال بر مقابله 
عملیات��ی ناو  یواس اس باکس��ر آمریکایی گزارش 

نشده است.
س��ردار ش��کارچی اینگونه اظهارات بی پایه رییس 
جمهور آمریکا را در راس��تای ایجاد التهاب و ناامن 
سازی منطقه مهم خلیج فارس و آبراه استراتژیک 
تنگه هرمز تلقی کرد و اظهار داشت: نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران همواره با هوشیاری کامل 
و بر طب��ق موازین بین الملل��ی،  ماموریت قانونی 
حراست، کنترل و مراقبت از امنیت  خلیج فارس و 

تنگه هرمز را وظیفه قانونی خود می دانند.

تصاویر پهپادهای سپاه از ناوچه آمریکایی و 
 سند دروغین بودن ادعای آنان

را منتشر خواهیم کرد
روابط عمومی کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
نی��ز در بیانی��ه ای اعالم ک��رد: ب��ه زودی تصاویر 
پهپاده��ای س��پاه از ناوچه »یو اس اس باکس��ر« 
آمریکایی که مدعی س��رنگون ساختن یک پهپاد 
ایرانی در روز پنجش��نبه بر فراز تنگه هرمز ش��ده 

اس��ت، منتش��ر خواهیم کرد ت��ا دروغ و بی پایه و 
اس��اس بودن ای��ن ادعا در معرض اف��کار عمومی 

جهانیان قرار گیرد.
در این بیانیه تاکید ش��ده است: این تصاویر نشان 
خواه��د داد پهپاد نیروی هوافضای س��پاه پیش از 
ورود ناوچ��ه  آمریکای��ی به تنگه هرم��ز در حال 
اج��رای ماموریت جاری خ��ود در منطقه بوده و از 
جمل��ه تصاویر مربوط به رص��د و مراقبت از ناوچه 
مذکور را نیز قبل و حتی بعد از زمان مورد ادعای 
آمریکایی ها به ایس��تگاه خود ارس��ال و س��الم به 

پایگاه خود بازگشته است.
روابط عمومی کل سپاه در پایان بیانیه خود تاکید 
کرده اس��ت: یگان های دریایی و هوافضای سپاه بر 
اس��اس ماموریت ه��ای قانونی خود و در راس��تای 
برق��راری امنیت آبراه تنگه هرم��ز و خلیج فارس، 
تح��رکات بیگانگان ب��ه ویژه نیروهای تروریس��ت 
آمری��کا و انگلیس��ی ها در این منطق��ه راهبردی 
را هوش��مندانه و به طور مس��تمر تحت نظارت و 
کنترل دقیق داشته و با اشراف اطالعاتی و آمادگی 
ه��ای مطمئن موجود، هرگونه اقدام تجاوزکارانه و 
خالف قوانین و مقررات بین المللی آنان را با پاسخ 

متناسب، مواجه خواهند ساخت.

 عراقچی: شاید آمریکایی ها 
پهپاد خودشان را ساقط کرده باشند

مع��اون وزیر خارجه ایران نیز در واکنش به ادعای 
آمریکا با رد س��اقط ش��دن پهپاد ای��ران در تنگه 
هرمز، گفت؛ نگران است که آمریکایی ها به اشتباه 

پهپاد خودشان را ساقط کرده باشند!
»س��ید عباس عراقچی« روز )جمع��ه( در صفحه 
ش��خصی توئیتر خود نوش��ت: »ما هیچ پهپادی را 

در تنگه هرمز یا جای دیگر از دس��ت ندادیم. من 
نگرانم ]کش��تی[ یو.اس.اس باکسر پهپاد خودشان 

را به اشتباه ساقط کرده باشد!«
»دونال��د ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا ش��امگاه 
)پنجش��نبه( مدعی ش��ده بود که کش��تی جنگی 
باکس��ر در تنگه هرمز، یک فرون��د پهپاد ایرانی را 
که بیش از حد به آنها نزدیک شده بود، هدف قرار 

داده و نابود کرده بود. 
وزارت دفاع آمریکا اما در روایت خود از س��رنگون 
ک��ردن یک پهپ��اد در نزدیکی کش��تی های خود 
در خلیج فارس، بدون اش��اره ب��ه ایرانی بودن آن، 
مدعی شده بود یک پهپاد بعد از ورود به »محدوده 
تهدیدآمی��ز« توس��ط ن��او آمریکای��ی »یو اس اس 

باکسر« سرنگون شده است.

 روایت پنتاگون از ادعای 
»سرنگونی یک پهپاد« در تنگه هرمز

وزارت دفاع آمریکا بامداد جمعه درباره س��رنگونی 
پهپ��ادی در تنگه هرمز که ادعا ش��ده ایرانی بوده 

بیانیه ای صادر کرده است.
به گ��زارش ف��ارس، پنتاگون بام��داد جمعه بیانیه 
ترام��پ«،  »دونال��د  ادع��ای  درب��اره  مختص��ری 
رئیس جمه��ور آمریکا در خصوص س��رنگونی یک 
فروند »پهپاد ایرانی« در تنگه هرمز صادر کرد. این 
بیانیه توضیحاتی درباره سرنگونی پهپاد مورد نظر، 
بدون اشاره به تعلق آن به ایران منتشر کرده است. 
پنتاگ��ون در ای��ن بیانیه مدعی ش��ده یک پهپاد 
بع��د از ورود به »محدوده تهدیدآمیز« توس��ط ناو 
آمریکایی »یو اس اس باکسر« سرنگون شده است. 
وزارت دف��اع آمریکا ادعا کرده ای��ن حادثه حدود 
س��اعت ۱۰ صبح به وقت محلی در تنگه هرمز به 

وقوع پیوسته است. 
در بیانیه پنتاگون آمده اس��ت: »حدود ساعت ۱۰ 
صبح به وقت محلی کش��تی آبی-خاکی یو اس اس 
باکس��ر در حال حرکت به س��مت تنگه هرمز بود. 
یک سامانه پرنده بدون سرنشین بال ثابت به باکسر 

نزدیک شد و در محدوده فاصله ای خطرناک ثابت 
ش��د. کش��تی به منظور تضمین ایمنی کش��تی و 

خدمه آن اقدام دفاعی انجام داد.« 
در حال��ی که در بیانیه پنتاگون اش��اره ای به تعلق 
این پهپاد به ایران نشده، دونالد ترامپ مدعی شد 
که یک کشتی نظامی این کشور یک پهپاد ایرانی 

را در تنگه هرمز هدف قرار داده است.
ترام��پ ک��ه در ابتدای مراس��می در کاخ س��فید 
صحبت می کرد، گفت: »پیش از شروع سخنرانی، 
می خواه��م همه را در جریان یک حادثه قرار دهم 
که در تنگه هرمز رخ داد و »یو. اس. اس. باکس��ر« 
که یک کش��تی آبی-خاکی تهاجمی است، در آن 

مشارکت داشت.«
وی در ادامه مدعی ش��د: »باکسر علیه یک پهپاد 
ایرانی که تا فاصله بس��یار بسیار نزدیکی جلو آمده 
ب��ود، تقریبا ۱۰۰۰ ی��ارد )۹۱۴ مت��ر( و چندین 
هشدار برای کنار رفتن را نادیده گرفت و تهدیدی 
برای کش��تی و خدمه کش��تی بود، اقدام تدافعی 

انجام داد. این پهپاد بالفاصله نابود شد.«
رئیس جمه��ور آمری��کا ادامه داد: »ای��ن تازه ترین 
نمون��ه از اقدام��ات تحریک آمی��ز و خصومت آمیز 
متعدد ایران علیه کش��تی های فع��ال در آب های 
بین المللی است. ایاالت متحده حق دفاع از نیروها، 
تأسیس��ات و منافع خ��ود را برای خ��ود محفوظ 
می دان��د و از همه کش��ورها می خواهد تالش های 
ای��ران برای ایجاد اختالل در آزادی تردد و تجارت 

بین المللی را محکوم کنند.«
وی اف��زود: »م��ن همچنی��ن از دیگ��ر کش��ورها 
می خواه��م ک��ه هن��گام گ��ذر از ای��ن تنگ��ه، از 
کش��تی های خود محافظت کنند و در آینده با ما 

همکاری کنند... فکر کردم که باید بدانید.«
اما ادعای ترامپ درباره س��رنگون کردن این پهپاد 
چرا پس از گذش��ت نزدیک به یک ماه از س��اقط 
ک��ردن پهپاد آمریکایی که وارد حریم هوایی ایران 
ش��ده بود، مطرح می ش��ود؟ می توانید در سرمقاله 

امروز روزنامه بخوانید.

ادعای دروغ ترامپ در سرنگونی پهپاد ایران

الف غربتی


