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شاید روزی ایران مامنی برای  جاسوس��ان ب��ود ام��ا از زمان سربازان گمنام
پی��روزی انقاب اس��امی جاسوس��ان و نفوذی ها 
کشف و اسیر شدند تا مردمی که با لبیک گفتن به 
بنیانگذار جمهوری اس��امی نظام سلطه و دیکتاتور 
را بیرون راندند هر روز شاهد امنیت بهتر و بیشتر و 
کوتاهی دس��ت بیگانه و نفوذی در کش��ور باش��ند. 
اینبار ه��م وزارت اطاعات در اقدام��ی قابل انتظار 

جاسوسانی را کش و دستگیر کرد.
وزارت اطاعات در چند ماه اخیر دو ضربه ُمهلک به 
سازمان اطاعاتی آمریکا )سیا( وارد کرده که در گام 
اول ۲۹۰ جاس��وس شناسایی و دستگیر و در ضربه 

دوم ۱۷ جاسوس دستگیر شده اند.
قابل یادآوری اس��ت که حجت االسام سید محمود 
عل��وی وزیر اطاعات 3۰ فروردین ماه س��ال جاری 
در س��خنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
که به مناسبت میاد حضرت ولی عصر)عج( و هفته 
س��ربازان گمنام امام زمان)عج( انجام شد، از ضربه 
وزارت اطاعات جمهوری اس��امی ایران به سازمان 
اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( خبر داد و گفت: ۲۹۰ 
جاسوس از »س��ی آی اِی« در کشورهای مختلف از 
جمله ایران شناس��ایی ش��دند و تبادل اطاعاتی با 
کشورهای دوست صورت گرفت و ارتباط آن با منابع 
به هم ریخت و کمیته شکست در آمریکا تشکیل شد 

و رئیس »سی آی اِی« این ضربه را تأیید کرد
وی همچنین از انتشار جزئیات این مصاف در آینده ای 
نزدیک خبر داد و در خصوص این ضربه واجا تصریح 
کرد: »یاهو نیوز« با ۱۱ نفر از صاحب نظران امنیتی 
آمریکا مصاحبه کرده که یک��ی از این افراد »اروین 
مکلو« تحلیل گر امنیت ملی آمریکاست که گفت این 
اتفاق فاجعه آمیزترین شکس��ت بعد از ۱۱ سپتامبر 
اس��ت. در عین حال مدیرکل ضدجاسوس��ی وزارت 
اطاع��ات ۲8 خرداد ماه درباره ای��ن ضربه واجا به 
سیا، گفت: شبکه جاسوسی آمریکا متشکل از تعداد 
قابل توجهی از جاسوس��ان حرفه ای CIA است که 
در حمله اخیر وزارت اطاعات جمهوری اس��امی و 

متحدان جهانی اش ضربه خورده است.
وی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر ما در نبردی 
اطاعاتی با آمریکا هستیم و در تبادل های اطاعاتی 
خود از ظرفیت سایر سرویس های متحد با خودمان 
استفاده می کنیم، به ش��کلی که زمانی که ضربه ای 
اساسی به ش��بکه بین المللی جاسوسی آمریکا وارد 
کردیم این مقام اطاعاتی همچنین گفت: ما موفق 
شدیم به سیستم امن آمریکایی ها برای جاسوسی در 

فضای سایبر نفوذ پیدا کنیم. این اقدام به حدی برای 
امریکایی ها غیرقابل کتمان بود که حتی مس��تند 
این ضربه سربازان گمنام امام زمان)عج( به سازمان 
اطاعات آمریکا )CIA( نیز منتشر شد. اما ماجرا به 
همین جا ختم نش��د و البته نمی شود. صبح دیروز 
دوش��نبه 3۱ تیرماه هم مدیرکل ضدجاسوس��ی در 
نشس��ت خبری با خبرنگاران، دومین ضربه وزارت 
اطاعات به س��ازمان س��یا را اعام کرد و گفت: ۱۷ 
جاسوس تربیت یافته سازمان اطاعاتی آمریکا )سیا( 
شناس��ایی ش��ده اند و احکام این جاسوس��ان صادر 
ش��ده است و برخی به عنوان مفسد فی االرض اعدام 

می شوند.
وی همچنین تصریح ک��رد: نیروهای این وزارتخانه 
در تاریخ ۲8 خرداد سال جاری موفق به انهدام یک 
شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان اطاعاتی آمریکا 
شد. جاس��وس های شناسایی شده ش��امل شاغلین 
مراکز حس��اس و حیاتی، همچنین بخش خصوصی 
مرتبط با این مراکز هس��تند که به عنوان پیمانکار یا 

مشاور در حال فعالیت بوده اند.
ای��ن مق��ام ارش��د اطاعاتی درب��اره جاسوس��ان 
شناسایی شده تصریح کرد: تعداد کل جاسوس های 
شناسایی شده ۱۷ نفر اس��ت که این افراد به صورت 
سلولی در ایران فعالیت می کردند و هیچ کدام از آنها 
با دیگری ارتباطی نداش��تند و هر کدام با یک افسر 

اطاعاتی سیا در ارتباط بودند.
این دس��تاورد در حالی اس��ت که چندی پیش در 
خرداد ماه هم سربازان گمنان امام زمان)عج( موفق 
به کش��ف باندی موسوم به رتیل ش��دند تا سازمان 
 Central Intelligence« اطاعات مرکزی آمریکا
Agency« ملقب به »CIA« متوجه انهدام شبکه 
جاس��وس های خود در کشورهای مختلف اروپایی، 
آفریقایی آسیایی و عربی شود. ماجرا از آنجا آغاز شد 
که وزارت اطاعات جمهوری اسامی ایران یک ضربه 
ویران کننده به شبکه جهانی سایبری جاسو س های 
آمریکا و خبرچین های آنان در کشورهای متعدد زد. 
سربازان گمنان امام زمان )عج( با همراهی متحدین 
اطاعاتی خود در سرتاس��ر جهان توانس��تند برای 
اولین ب��ار در تاریخ اطاعاتی جه��ان تعداد زیادی 
از جواس��یس آمریکایی که در بس��تر شبکه جهانی 
اینترن��ت فعالیت می کردن��د و از بهترین و با ارزش 
ترین فعاالن کسب خبر بودند را شناسایی و منهدم 
شدند. معاونت ضد جاسوسی کشورمان توانست با در 
میان گذاشتن یافته های اطاعاتی خود با متحدینش 
این شبکه را شناسایی و اقدامات و عملیات های آنان 

را پیش بینی و خنثی کند
این ش��بکه جاسوس��ان آمریکایی فعال در بس��تر 
س��ایبری، ک��ه قرار بود ب��ا اس��تفاده از فضای امن، 
اطاع��ات مهمی را در اختی��ار »CIA« قرار دهند 

یکی پس از دیگری از حرکت ایستادند. برای اولین 
بار در گس��تره جهانی بود که توانس��ته شد در این 
س��طح به اطاعات آمریکایی ه��ا نفوذ و با مدیریت 
س��ربازان گمنام امام زمان)عج( اش��راف اطاعاتی 

نسبت به عملکرد آمریکایی ها ایجاد شود.
شناس��ایی این شبکه امن و پوششی تنها مربوط به 
کشورمان نبود، و هرچند افرادی نیز در داخل کشور 
در تور اطاعاتی شناسایی و دستگیر شدند. بسیاری 
از این افراد آگاهانه در داخل علیه کشورمان فعالیت 
می کردند که رصد، دستگیر و تحویل مقامات قضایی 
شدند و برخی نیز به عنوان فرصت از آن ها استفاده 
ش��ده است. وس��عت و عمق اقدامات این جواسیس 
در حدی بود که پس از دس��تگیری در کش��ورهای 
مختلف جهان اعدام ش��دند. در همین راستا بود که 
آمریکایی ها احساس خطر کردند و به خاطر همین 
هم تصمیم گرفتند که ی��ک فراخوان جهانی برای 
خنثی سازی این فضاحت اطاعاتی انجام دهند، لذا 
از ورژن جدیدی استفاده کردند تا عناصر آن ها بطور 
کامل از بین نروند و در اسرع وقت جاسوس های خود 
را به کش��ورهای دیگر فراخواندند و از سرزمین های 

محل فعالیت و میدان جاسوسی دور کردند.
بنا بر اطاعات، آمریکایی ها از این شکست اطاعاتی 
در رنج هستند و هنوز در سردرگمی پس از آن قرار 
دارند و راه حل مناس��بی برای ف��رار از این موضوع 
 CIA پیدا نکردند. بنا بر گفته یکی از مقامات ارشد
این یک ایراد جزئی در سیس��تم نیس��ت و به گفته 
همکار دیگر وی این یک فضاحت اطاعاتی اس��ت. 
گزارش ها در این س��ازمان اطاعاتی نش��ان دهنده 
اختاف شدید مدیران سیا برای چگونگی فرار از این 
رس��وایی عظیم است.  »جینا هاسپل« مدیر سیا در 
یکی از سخنرانی های خود در سپتامبر سال گذشته 
در دانشگاه دانشگاه لوییویل کنتاکی به این شکست 
تاریخی اعتراف کرد و دلیل سکوت رسانه ها را درباره 
این موض��وع را این چنین توجیه ک��رد و گفت که 
ماموران و جاسوسان کشته شدند اما جهت حفاظت 
از کار و منزلت عوامل دیگر ما بر سر مشکات پیش 
آمده سرکوب گذاش��تیم. یاهو نیوز در گزارشی که 
بطور محرمانه از ۱۱ مقام و جاسوس ارشد آمریکایی 
گرفته بود آورد که شکس��ت های متوالی و همزمان 
برای این سیس��تم ارتباطی، سبب ایجاد مشکات 
سیستماتیک برای آژانس ش��د و از اولین رخنه ها، 
»آبش��اری از اثرات که به بیرون جاری می ش��د« به 
وجود آمد. بخشی از مشکات تاش برای فهمیدن 

مرتبه ها )الیه های( دوم و سوم اثرات مذکور بود.
ترمیم این رخنه باید با ظرافت خارق العاده ای صورت 
می پذیرفت چرا که اقدامات جبرانی می توانس��تند 
مناب��ع را بس��وزانند. در این صورت ای��ران یا چین 
قادر بودن��د این منابع »CIA« را ه��دف قرار داده 
ی��ا باعث چرخش آنها ش��وند، همچنین ممکن بود 
آنها از اطاعات مربوط به این منابع به عنوان وسیله 
چانه زنی و معامله با سایر سرویس ها اطاعاتی بهره 

ببرند. در گزارش یاهو نیوز آمده که در همین زمان 
مقامات اطاعاتی ایران شروع به تعرض و تهاجم به 
افس��ران »CIA« نمودند تا منابع دوبل آنها بشوند 
به این معن��ی که آنها به نوعی کارکن��ان آژانس را 
مورد شناسایی قرار داده بودند و بنابر اظهار یکی از 
مقامات اطاعاتی دلیل این امر می توانسته به صورت 
بالقوه لو رفتن اطاعات در مقایس وس��یع تر )کشف 

ارتباطات فراتر از مرزهای ایران( باشد.
اختال جدی در فعالیت ش��بکه مویرگی آمریکایی 
ها در س��طح جهان پایان کار نبود. سربازان گمنان 
ام��ام زمان)ع��ج( در معاونت ضد جاسوس��ی با رها 
نکردن بانده��ای مخوف جاسوس��ی آمریکایی ها و 
نفوذ در شبکه های جاسوس��ی و اشراف بر افسران 
آمریکای��ی روش��های جدید جاسوس��ی س��ازمان 
»CIA« را شناس��ایی و تحت تعقیب و اشراف قرار 
دادند. در این راس��تا سرنخ های تازه ای کشف شد 
که ب��زودی اطاعات تکمیل��ی از جزئیات آن اعام 
خواهد شد. در همین رابطه مدیرکل ضد جاسوسی 
وزارت اطاعات اظهارداش��ت: ضد جاسوسی وزارت 
اطاعات در یک رویکرد حرفه ای ۲ موضوع اشراف 
اطاعاتی بر جاسوسان حاضر در داخل کشور و ضربه 
به شبکه های جاسوس��ی را به صورت جدی دنبال 
می کند. وی تصریح کرد: وزارت اطاعات جمهوری 
اس��امی ایران اخیراً برای نخستین بار در جهان در 
یک اقدام قابل توجه یک ش��بکه بزرگ جاسوس��ی 
س��ازمان اطاعات مرکزی آمریکا )س��یا( در دنیا را 
شناسایی و منهدم کرد. وی با تاکید بر اینکه فضای 
سایبری بیشترین فضای مورد استفاده آمریکا برای 
لطمه زدن است، افزود: سازمان اطاعاتی آمریکا در 
۲ بخش حمات سایبری و ارتباط امن با جاسوسان 
خود علیه کشورها از بستر اینترنت استفاده می کند. 
مدیرکل ضد جاسوس��ی وزارت اطاعات با یادآوری 
اینک��ه متخصص��ان این وزارتخانه به سیس��تم امن 
آمریکایی ها در فضای س��ایبر اش��راف و نفوذ پیدا 
کرده اند، گفت: س��ازمان اطاعات��ی آمریکا در این 
شبکه بزرگ جاسوسی برای ارتباط امن با جاسوسان 
خود از برخی س��ایت های اس��تفاده می کرد که در 
ظاه��ر مربوط به سیس��تم های دیگ��ری همچون 
بهداشت، اقتصاد، ورزشی و… بودند. وی ادامه داد: 
به واسطه این اشراف توانستیم در کل جهان سایت 
ها و جاسوسان آمریکایی را شناسایی کنیم. این مقام 
ارشد اطاعاتی خاطرنشان کرد: جاسوسان آمریکا در 
کشورهای خود به صورت عالمانه و خائنانه دست به 
فعالیت می زدند. وی توضیح داد: منابع و جاسوسان 
که در این پروژه شناس��ایی و منهدم ش��دند منابع 
حرف��ه ای و خاص برای س��ازمان اطاعاتی آمریکا 
بودند که بر علیه منافع کشورها از جمله ایران عمل 
می کردن��د. بعد از این واقع��ه دومین ضربه مهلک 
وزارت اطاعات به س��ازمان های اسوس زده شد تا 
دوبار ثابت ش��ود جمهوری اسامی چطور از مردم و 

مرزهای خود حراست می کند. 
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غربی ها می خواهند ایران را در بن بست قرار دهند
سخنگوی جمعیت ایثارگران گفت: غربی ها می خواهند ایران را در بن بست قرار 

دهند و نگاه آن ها فریبنده است.
لط��ف اهلل فروزنده  درباره گام دوم کاهش تعهدات برجام��ی ایران با بیان اینکه اگر 
اروپایی ها به تعهداتش��ان عمل کنند امکان تجدید نظر ایران وجود دارد، گفت: در 

صورت عدم پایبندی غربی ها به تعهداتشان در برجام، کشورمان بر مواضع خود خواهد 
بود. وی با بیان اینکه مش��خص بود که اروپایی ها بدعهد هس��تند، ادامه داد: مس��ئولین 

کش��ورمان باید تمام توجه شان به فرهنگ مقاومت بوده و با استفاده از ظرفیت های داخلی 
مسائل را حل کنند. فروزنده با بیان اینکه هیچ امیدی به اروپایی ها و آمریکایی ها نیست، خاطر 
نشان کرد: غربی ها می خواهند ایران را در بن بست قرار دهند و نگاه آن ها فریبنده است. وی 
در پایان خاطرنشان کرد: باید بر روی مواضع خود با قاطعیت ایستاده و خط وحدت را دنبال 

کرده و توانمندی داخلی را بعنوان مهمترین استراتژی مدنظر قرار دهیم.  فارس

قدرت دفاعی و تهاجمی ایران برای متجاوزان غافلگیرکننده است
دریابان علی ش��مخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با توجه به تحوالت امنیتی 
اخیر در منطقه با حضور در قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( با س��ردار 
سرلش��کر غامعلی رش��ید فرمانده این ق��رارگاه دیدار و در جلس��ه با معاونین 
قرارگاه، آخرین وضعیت منطقه و مخاطرات احتمالی و همچنین میزان آمادگی 

نیروهای مسلح را مورد بررسی قرار دادند.
سرلش��کر غامعلی رش��ید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( در این 

جلس��ه ضمن توضیح درب��اره ی تهدیدات احتمالی در آینده و می��زان آمادگی نیروهای 
مس��لح برای مواجهه با وضعیت های مختلف، تاکید کرد: مقابله قاطعانه و هوش��مندانه 
نیروهای مس��لح در برابر رفتار و اقدامات تهدیدآمیز علیه جمهوری اس��امی ایران مانع 
از پذیرش ریسک تجاوز به سرزمین ایران و ملت شریف آن خواهد شد. وی تاکید کرد: 

هزینه های چنین تجاوزی بسیار بیشتر از دستاوردهای آن خواهد بود.  مهر

تقابل با ایران به ضرر آمریکا و انگلیس است
جانشین قرارگاه ثاراهلل )ع( گفت: از این تقابل، آمریکا و انگلیس ضرر می کنند و 

اگر بخواهند ادامه دهند، قطع یقین آن ها ضرر خواهند کرد.
س��ردار اس��ماعیل کوثری جانش��ین فرمانده قرارگاه ثاراهلل )ع(  اظهار داش��ت: 
طب��ق آنچه ک��ه پیش آمده بود، به نوعی باید به حرک��ت توقیف نفتکش ایرانی 

پاس��خ داده می ش��د، آنچه که مردم می خواس��تند و رهبری نیز در حضور امامان 
جمع��ه به صراحت اعام کردند که توقیف نفتکش ایرانی بدون پاس��خ نخواهد ماند. 

وقتی رهبری چنین موضعی گرفتند و اعام کردند، س��پاه آماده بود، برای این که فرمان 
رهب��ری را بگیرد و اقدام کن��د. وی افزود: در اینجا باید بگویی��م از این تقابل، آمریکا و 
انگلی��س ضرر می کنند و اگر بخواهند ادامه دهن��د، قطع یقین آن ها ضرر خواهند کرد. 
اگر آن ها بخواهند واکنش نشان دهند، ما با شدت بیشتری موضوع را دنبال می کنیم و 

نمی گذاریم حقی از ملت ایران ضایع شود.  باشگاه خبرنگاران

فدریکا موگرینی مس��ئول سابق سیاست  خارج��ی اتحادیه اروپا اخی��را در اقدامی درحـــاشيه
قابل توجه نقش��ه تجزیه شده ایران در خاورمیانه را در شبکه 
اجتماعی خود منتش��ر کرده  اس��ت. جالب اینجاست که این 
نقش��ه همان نقش��ه و خوابی اس��ت ک��ه آمریکایی ه��ا برای 

خاورمیانه دیده اند. 
خوش��مزه اینکه اصاح طلبان هم��واره از موگرینی و اتحادیه 
اروپ��ا به عنوان حامیان برج��ام و روابط میان ایران و غرب یاد 
می کردند اما حاال خانم اروپایی نشان می دهد که واقعا درباره 

ایران چه دیدگاهی دارد.
اصاح طلب��ان موگرینی را به نوعی حافظ منافع ایران در اروپا 
می دانس��تند و همواره با تیتره��ای غیرقابل باور و متناقض با 
رواب��ط متعارف بین الملل س��اده لوحانه مطرح می کردند که 
موگرینی برای حفظ و اجرای برجام تابع نظرات ایران اس��ت. 
تیتر روزنامه اصاح طلب »آفتاب یزد« که در صفحه اول خود 
از قول این مقام اروپایی نوش��ته ب��ود: »هر چه تهران بگوید« 

یکی از خوش باورترین تیترهای رس��انه ای بود که حتی خود 
اصاح طلب��ان هم آنرا باور نمی کردن��د.  »منصور مظفری«، 
مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد درخصوص نقش اتحادیه اروپا 
در حفظ برجام گفت: »کش��ورهای اروپایی در برجام به دنبال 
منافع خود هس��تند و به طور کامل آمری��کا را رها نمی کنند 
و متمایل به ایران ش��وند. آنها اکنون بر روی برنامه موش��کی 
ایران متمرکز ش��ده اند که به هیچ وجه قابل مذاکره نیس��ت. 
برنامه موشکی ایران رویکرد تهاجمی ندارد و یک برنامه کاما 
تدافعی اس��ت ام��ا اروپایی ها گوش��زدهایی را مطرح می کنند 
تا درخصوص برنامه موش��کی کش��ورمان وارد مذاکره شوند و 
برجام را به نحو دیگری دور بزنند لذا نمی توان بر روی اتحادیه 

اروپا حساب باز کرد.«

جالب اینجاست که خود اصاح طلبان هم تیتر می زنند »هر چه 
تهران بگوید« اما در ذهن خود به خوبی می دانند که نمی توان 
به حرف موگرینی و چش��م آبی های دیگر اعتماد کرد. موضوع 
موگرینی و حاشیه های وی تنها به همین تیترهای ساده لوحانه 
منحصر نمی شود. ماجرای سلفی حقارت که شان مجلس دهم را 
تا حدود زیادی در نزد ملت ایران خدشه دار کرد، یکی ازاتفاقاتی 

بود که بسیار مورد انتقاد افکارعمومی قرار گرفت.
جالب اینجاس��ت که کس��انی چون »احمد مازن��ی« نماینده 
اصاح طلب و روحانی مجلس در پاس��خ به این سئوال که چرا 
با مس��ئول غربی اینطور با ش��وق و ذوق عکس سلفی با حالت 
تحقیر آمیز گرفته شده است، بیان کرد: » ایشان دکترای اسام 
سیاس��ی دارن��د و این تصویر عاقه نماین��دگان ملت به روابط 

عمیق و محترمانه با مردم قاره سبز را نشان می دهد.«
این س��خنان خاصه ای از توجیه ای��ن نماینده روحانی درباره 
گرفتن عکس س��لفی با موگرینی بود. حاال موگرینی با انتشار 
تصویر نقش��ه ایران تجزیه شده نش��ان می دهد که چرا اسام 
سیاس��ی خوانده و از س��وی دیگر به خوبی نوع نگاه غیرواقعی 
و فانت��زی برخی از نمایندگان اص��اح طلب و خصوصا اعضای 
این جناح سیاس��ی در جراید، مجلس شورای اسامی و فضای 
سیاس��ی را به خوبی به نمایش می گذارد. متاس��فانه مش��کل 
اینجاست که کشور بعضا بر اساس همین الگوی ذهنی و فکری 
چندین و چند س��ال اس��ت که در حوزه سیاست خارجی جلو 
رفته اس��ت و تبعات و نتیجه این طرز فکر این بوده اس��ت که 
ای��ران توافقنامه ای به نام برجام با غرب امضا کرده اس��ت که 
آمریکایی ها از آن خارج ش��ده اند و اروپایی که به این ش��کل 
این جریان سیاسی روی او حساب باز کرده هر روز به طریقی از 
جمله دزدی دریایی نفتکش ایرانی و انتش��ار نقشه تجزیه شده 

ایران پاسخ این اعتماد کذایی را می دهد.  جهان نيوز

آمریکا دائم در حال توطئه است
در واق��ع پن��اه دادن��د به دش��من ملّت ای��ران. خب، 
عکس العم��ل و واکن��ش ب��ه ای��ن حرک��ت، حرکِت 
دانش��جویان بود؛ رفتند س��فارت آمری��کا را گرفتند، 
معلوم ش��د اینجا النه ی جاسوسی اس��ت، معلوم شد 
در طول این چند م��اه بعد از پیروزی انقاب، در این 
م��ّدت، اینجا مرک��ِز توطئه علیه انقاب بوده اس��ت؛ 
این را اس��ناِد منتشر ش��ده ی بعدی از داخل سفارت 
آمریکا نش��ان داد و ثابت کرد. جوانهای عزیز! اس��ناد 
النه ی جاسوس��ی را بگیرید بخوانید، درس آموز است. 
دانشجویانی که س��فارت را تسخیر کردند و فهمیدند 
اینجا النه ی جاسوسی است، با زحمت زیاد این اسناد 
را -که س��عی کرده بودن��د در کاغذخردکن ها آنها را 
خرد کنند، نابود کنند- به هم چس��باندند، با زحمت 
زیاد اینها را استحصال کردند و منتشر کردند؛ هفتاد، 

هشتاد جلد کتاب منتشر شده است.
 اینها نش��ان میدهد که آمریکایی ها چه در هنگاِم اوج 
نهضت، چه در هنگامی که نهضت و انقاب پیروز شده 
اس��ت و جمهوری اسامی تشکیل شده است، دائم در 
حال توطئه علیه نظام اس��امی بوده ان��د؛ آمریکا این 

است. اینها مسائل مربوط به بعد از انقاب است.
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مخاطب شمایید

واکنش کنایه آمیز مشاور ظریف به نامه 
انگلیس به شورای امنیت

به��زاد صاب��ری مش��اور وزی��ر ام��ور خارجه 
جمهوری اس��امی ایران با انتشار تصویری از 
نامه انگلیس به رئیس ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
درخصوص توقیف نفتکش انگلیس��ی توسط نیروهای 
مس��لح جمهوری اس��امی ایران ک��ه در متن آن، به 
جای ذکر زمان به ساعت محلی )که معمول تر است(، 
زم��ان وقوع این اتفاق را س��اعت چهار بعداز ظهر »به 
وقت انگلیس« ذکر ش��ده نوشت: اگرچه ترک عادات 
کهن آس��ان نیس��ت، بریتانیایی ها باید به یاد داشته 
باشند که مدت هاست در خلیج فارس، دیگر ساعت ها 

به وقت بریتانیا تنظیم نمی شود.

سیاست مجازی

 هر چی دلت می خواد ببر 
مسلسل رو با خودت نبر
جراید: قاضی پرونده پرس��ید آیا ش��ما اسلحه دیگری 
هم دارید که نجفی گفت در جلسه گذشته گفتم تنها 
یک مسلس��ل بود که توس��ط وزارت دف��اع به ما داده 
ش��ده بود و ما آن را برگردانیم و این اسلحه سازمانی 

به صورت امانی در اختیار من بود.
اصا فکر کنید ش��ما قرار است به جای "ننجون" این 
س��تون طنز را بنویسید. از کجا شروع می کنید؟ یک 
کارد کیک خوری توی جیب تان باشد بروید سرکوچه 
و برگردید باید به دویس��ت نفر جواب پس بدهید اما 
طرف با کلت کمری زده پدر صاحب بچه را درآورده و 
االن دو قورت و نیمش هم باقی است که چرا مسلسل 

را از ایشان پس گرفته اند.
آقاجان! برای عش��ق و عاش��قیت اگر تیرباری، خمسه 
خمس��ه ای، خمپاره ای، چیزی الزم داش��تی تعارف 

نکن.
ش��ما را به خدا به این جمله دق��ت کردید؟ فرمودند 
"تنها یک مسلس��ل بود ..." از خودتان شرمنده نشدید 
که برادر نجفی با اینهمه پتانس��یل خاص!!! مهرورزی 
و تعامل فقط یک مسلس��ل و یک کلت کمری داشته 
باش��د؟ این درست است واقعا؟ مسلسل را جلوی بچه 
بگذارند قه��ر می کند آن وقت همین مسلس��ل را از 
بن��ده خدا پس می گیرند و مجبور اس��ت با یک کلت 
کمری سر کند. حاال اگر ایشان قصد ترویج مهروزی را 
داشتند تکلیف چه بود؟ با پنج شش تا گلوله کارشان 

راه می افتاد؟ نمی افتاد که!
فلذا در همین راستا چند پیشنهاد داریم که به مقامات 

امنیتی تقدیم می کنیم.
یک: مسلس��ل داده ش��ده پس گرفته نشود حتی اگر 

صاحب ساح برادر نجفی باشد.
ب( در کنار مسلسل و کلت کمری یک قبضه خمپاره 
ی��ا تیربار هم به مقامات تقدی��م کنید تا در مهرورزی 

های دسته جمعی استفاده کنند.
ج( یک دوره آموزشی ویژه شلیک مستیقیم هم برای 
مقامات بگذارید تا اینقدر بحث های ش��لیک مستقیم 
یا کمانه کردن گلوله مطرح نش��ود. این بحث ها برای 
اعتبار بین المللی مقامات دس��ت به اس��لحه ما زشت 

است.
د( لطفا برای کادر میوه خوری و کیک بری "ننجون" 
هم مج��وز صادر کنید.ربطی به موض��وع آقای نجفی 

ندارد فقط سبب امتنان خواهد بود.

ننجون

درباره جدیدترین خباثت مذاکره کننده اروپایی ها؛
نمایندگانی که سلفی حقارت گرفتند، بخوانند!

وزیر دفاع:
 ایران اراده و قدرت پاسخ گویی 

به هر تهدیدی را دارد
وزیر دفاع گفت: وقتی کشتی حامل نفت ما را 
به غلط توقیف می کنند بافاصله با کار غیر قانونی 
آنه��ا در خلیج فارس برخورد می کنیم و این یعنی 
م��ا اراده و قدرت پاس��خ گویی به ه��ر تهدیدی را 

داریم.
 آیی��ن اختتامی��ه مس��ابقات ق��رآن بان��وان 
ش��اغل و خانواده های کارکنان نیروهای مس��لح 
)دوازدهمین دوره مس��ابقات بانوان شاغل، دومین 
دوره همس��ران و نخستین دوره فرزندان( امروز با 
حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح، حجت االسام س��عیدی رئیس 
دفت��ر عقیدتی سیاس��ی فرمانده معظ��م کل قوا، 
حجت االس��ام قندهاری رئیس س��ازمان عقیدتی 
سیاس��ی این وزارت و حجت االسام محمدحسنی 
رئیس س��ازمان عقیدتی سیاس��ی ارتش، س��ردار 
ش��کارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد 

کل نیروهای مسلح و دیگر فرماندهان و مسئوالن 
لشکری در شهرک امام خمینی )ره( برگزار شد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این 
مراسم طی سخنانی ضمن خیر مقدم به حاضران، 
گف��ت: یکی از ب��رکات انقاب اس��امی که البته 
ب��رکات زی��ادی در ابعاد مختلف پ��س از پیروزی 
انقاب اس��امی در خدمت به جمهوری اسامی و 
ایران عزیز و مردم عزیز ش��اهد هستیم، اهتمام به 
قران کریم است. در دوران انقاب اسامی آموزش 
قرآن، تدبر در کام وحی و توس��عه فرهنگ قرآنی 
در جامعه و رسوخ فرهنگ قرآنی در زوایای مختلف 

جامعه به ویژه درون خانواده ها اتفاق افتاد.
امیر حاتمی با تأکید بر اینکه ش��میم دلنشین 
قرآن در اقصی نقاط کش��ور به مشام می رسد و هر 
روز ش��اهد رونق محافل و جلس��ات قرآن هستیم، 
بیان کرد: فضای کش��ور به نور قرآن منور اس��ت، 
چنانک��ه در ماه مب��ارک رمضان محاف��ل قرآنی و 
قرائت قرآن در جای جای کش��ور، مس��اجد، تکایا، 
خانه ه��ا، اماکن متبرکه و … را ش��اهد هس��تیم. 
قرآنی که نور، هدایت و برکت و خیر است و نگاه به 

آن عبادت است و قرائت آن عبادت است. وی ادامه 
داد: در انقاب اسامی شاهد خدمات متقابل قرآنی 
بودیم. یکی از پایگاه های پیروزی انقاب اس��امی، 
مساجد و محافل قرآنی بود و از آنجا بود که حرکت 

روشنگرانه انقاب اسامی و روحانیت آغاز شد.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح تاکید 
کرد: نیروهای مس��لح امروز نقش مهمی در کشور 
ایفا می کنند. همسران شما آماده فداکاری هستند 
و ت��ا پای جان ب��رای حفاظت از انقاب اس��امی 
ایستاده اند که خانواده دراین آمادگی نقش بسیار 
مهمی دارد. همراهی و انس خانواده با آموزه های 
قرآنی، موجب ارتقای س��طح توان نیروهای مسلح 
ب��رای حفظ و دفاع از حریم کش��ور و ارزش های 

واالی انقاب اسامی است.
وی با بیان اینکه ام��روز درگیر جنگ اراده ها 
با دشمن هس��تیم، تاکید کرد: دشمن می خواهد 
اراده مردم ایران را سس��ت کرده و با جنایت هایی 
که انجام می دهد، در صفوف مستحکم ملت رخنه 
ایج��اد کند. هدف غائی دش��من پش��یمان کردن 
مردم از تمس��ک به کام وحی می باشد اما امروز 

مقاوم��ت و اراده ملت عزیزمان تحت رهبری های 
داهیانه مقام معظم رهبری روز به روز مستحکم تر 

و استوارتر جلوه می کند.
وزی��ر دفاع با تأکید بر اینکه نیروهای مس��لح 
بخش مهم و نخبه جامعه هستند و دشمن بر روی 
اراده آنها متمرکز اس��ت گفت: با آگاهی و بصیرتی 
که در نیروهای مس��لح وجود دارد حرکت مصمم 
تری را ش��اهدیم و در طول ۴۰ سال عمر با برکت 
انقاب اس��امی در بُع��د علمی، فرهنگی ش��اهد 

باالترین بالندگی ها هستیم.
امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به کینه دشمنان 
درباره آمادگی های دفاعی نیروهای مس��لح ایران 
اظهار داشت: بحمد اهلل در تمامی حوزه های دفاعی 
و رزمی اعم از حوزه موشکی دریا به دریا، زمین به 
زمین، ه��وا به هوا، زمینی، دریایی، هوایی، پدافند 
و الکترونی��ک و… به حول و قوه الهی پیش��رفت 
کرده ای��م و این تجهیزات را به دس��ت رزمندگانی 
برای حفظ و حراست از میهنی می سپاریم که شما 

خانواده ها، پشتیبان آنها هستید.
وی با اش��اره به انهدام پهپاد امریکا در آبهای 

خلیج فارس گفت: پاس��خ هوش��مندانه نیروهای 
مس��لح به این تجاوزآش��کار، نش��ان دهنده اقتدار 

ایران اسامی در بعد دفاعی و بازدارندگی است.
وزیر دفاع با بیان اینکه امروز به برکت انقاب 
اس��امی و عم��ل به آموزه های ق��رآن کریم همه 
مولفه های قدرت س��از را اع��م از دانش، فناوری 
و س��رمایه های انس��انی مؤمن و متخصص، را در 
اختیار داری��م گفت: مجموعه نیروهای مس��لح با 
توانایی س��اخت و بهره برداری از پیش��رفته ترین 
سیس��تم ه��ای راداری، تس��لیحات هوش��مند و 
پیشرفته با انهدام پهپاد متجاوز ذره ای از آمادگی، 

هشیاری و اقتدار خود را به دنیا نشان دادند.
امیر حاتمی تصریح کرد: وقتی کش��تی حامل 
نفت جمهوری اس��امی را ب��ه غلط توقیف میکنند 
بافاصل��ه با کار غی��ر قانونی آنه��ا در خلیج فارس 
برخ��ورد می کنیم و این یعنی اراده و قدرت پاس��خ 
گوی��ی به هر تهدیدی را داریم و این مقابله توس��ط 
رزمندگان مؤمن، ش��جاع و والیتم��داری انجام می 
شود که با تأسی و پیروی از قرآن در برابر هر ظالم و 
زیاده خواهی بدون هیچ درنگی ایستادگی می کنند. 

شاه ماهی هایی که اطالعات صید می کند؛

جاسوسان در تور


