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 قطع برق ١٥ دستگاه اجرایی پرمصرف 
در تهران

سخنگوی وزارت کش��ور گفت: بر اساس گزارش های 
دریافت��ی تا کنون برق ١٥ دس��تگاه اجرایی در تهران 
بدلی��ل ع��دم رعایت الگوی مصرف برق قطع ش��ده و 

اخطار های الزم به آن ها داده شده است.
سید سلمان سامانی با اشاره به تصمیم مشترک وزارت 
کشور و نیرو به منظور نظارت بر مصرف برق دستگاه های 
اجرای��ی در زمان پیک مصرف در ته��ران اظهارکرد: بر 
اساس تصمیماتی که توسط وزارت کشور و نیرو گرفته 
شد، شاهد کاهش میزان مصرف برق در تهران در زمان 
پیک مص��رف در یک ماهه اخیر بودیم.  وی اس��تفاده 
دس��تگاه های اجرایی از مولد تولی��د برق در زمان پیک 
مصرف را از تصمیمات اخیر وزارت کشور و نیرو عنوان 
کرد و افزود: وزارت کش��ور و استانداری تهران بر اساس 
کمیته ای که در این زمینه تشکیل شده نظارت جدی بر 

نحوه مصرف برق دستگاه های اجرایی دارد.
س��خنگوی وزارت کش��ور تاکی��د ک��رد: ب��ر اس��اس 
گزارش های دریافتی تا کنون برق ١٥ دستگاه اجرایی 
در ته��ران بدلیل عدم رعایت الگوی مصرف برق قطع 

شده و اخطار های الزم به آن ها داده شده است.

 واکنش جهرمی به گمانه زنی ها 
درباره نامزدی در انتخابات

برخ��ی از فع��االن رس��انه ای و ش��بکه های اجتماع��ی 
اصالح طلب با آذری جهرمی دیداری داش��ته اند که طی 
آن صحبت های مختلفی در خصوص احتمال کاندیداتوری 

وی برای انتخابات ١۴۰۰ مطرح شده است.
محمد جواد آذری جهرمی وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات در م��ورد اینک��ه در فضای مج��ازی گفته 
می ش��ود، قص��د کاندیدات��وری در انتخابات ریاس��ت 

جمهوری ١۴۰۰ را دارید گفت: با ما شوخی نکن! 
ای��ن روزه��ا در فضای مج��ازی اخبار ض��د و نقیضی از 
تصمیم کاندیداتوری وزیر ارتباطات برای انتخابات ریاست 
جمهوری منتشر می شود. هرچند عضو کابینه دوازدهم 
این موضوع را شوخی تلقی کرده است اما ١6 اردیبهشت 
ماه سال جاری بود که علی اصغر شفیعیان فعال رسانه ای 
اصالح طلب از دیدار انتخاباتی آذری جهرمی در اس��فند 
97 ب��ا تعدادی از فعاالن رس��انه ای اص��الح طلب پرده 
برداش��ت. به گفته این فعال رسانه ای اصالح طلب، آقای 
آذری جهرم��ی تأکید کرد که برنام��ه ای برای انتخابات 

١۴۰۰ ندارد و این برداشت رسانه ها است. 
وی تأکی��د دارد که حرف ه��ای آذری جهرمی )وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات( در خصوص عدم برنامه 
ب��رای کاندیدات��وری در انتخابات ریاس��ت جمهوری 

١۴۰۰ را باور نکرده است.  فارس

پاسخ مرضیه هاشمی به سخنگوی دولت 
درباره گفت وگو با پمپئو

گوینده و مجری شبکه PressTV نسبت به ماجرای 
گفتگو با پمپئو واکنش نشان داد.

مرضیه هاشمی خبرنگار و مستندساز آمریکایی االصل 
ش��بکه  پرس تی وی نس��بت به اظه��ارات علی ربیعی 
س��خنگوی دولت درباره مصاحبه مای��ک پمپئو وزیر 
خارج��ه آمریکا با ای��ن خبرنگار واکنش نش��ان داد و 
تأکید کرد خطش خط امام است، نه یک قدم جلوتر و 
نه یک قدم عقب تر. علی ربیعی سخنگوی دولت درباره 
اظهارات جدید مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا مبنی 
بر اینکه می خواهد مانند ظریف به تهران سفر و آزادانه 
با رسانه های ایرانی گفت وگو کند، گفته بود: اگر پمپئو 
مشتاق است می تواند با مرضیه هاشمی خبرنگار ایرانی 
مصاحبه کند و هر چیزی را که می خواهد بیان کند. ما 

از شنیدن حرف ها گریزان نیستیم.  الف

اخبار

سرنوشت جنگ احتمالی را وسعت نبرد تعیین خواهد کرد
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( گفت:  سرنوش��ت جنگ احتمالی آینده 

را وسعت مناطق نبرد و عنصر زمان تعیین خواهد کرد.
سرلشکر غالمعلی با حضور در یگان های موشکی نیروهای هوافضای سپاه از این 
یگان ه��ا بازدید میدانی کرد و در جمع فرمانده��ان و کارکنان این یگان گفت: 
تاریخ جنگ های چهاردهه اخیر در منطقه غرب آس��یا ونتایج خسارت بار جانی و 
مالی آن برای آغاز کنندگان آن مانند صدام، آمریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان 

حاصل اشتباه در محاسبه و تصمیم گیری است. 
وی ادام��ه داد: مدیریت گس��تره جغرافیایی جنگ در س��رزمینی به وس��عت هش��ت 
میلیون کیلومتر مربع با ظرفیت هیچ قدرتی برای آغاز و پایان دادن به جنگ، تناسب 
ن��دارد. بنابر این ظرفیت مدیریت جنگ در صحنه های گس��ترده جغرافیایی، در زمان 
طوالن��ی نتیجه نهایی جنگ را مش��خص خواهد کرد، نه ش��دت و قدرت تخریب آن. 

 تس�نیم

بازدید سرلشکر موسوی از گروه ١١ توپخانه ارتش در مراغه 
فرمانده کل ارتش از بخش های مختلف گروه ١١ توپخانه ارتش در مراغه بازدید 

کرد.
امیر سرلشکر س��یدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، از گروه ١١ توپخانه 
ارت��ش در مراغ��ه بازدید کرد و این یکان را از نظ��ر تاکتیکی، مهارت و آمادگی 
رزمی مورد بررس��ی قرار داد. بررسی وضعیت اماکن زیستی، رفاهی و خدماتی و 
جلس��ه هم اندیش��ی با رده های مختلف فرماندهی گروه ١١ توپخانه مراغه، از دیگر 

برنامه های امیر سرلشکرموسوی در این بازدید بود.
فرمان��ده کل ارت��ش همچنین ضم��ن بازدید از منازل س��ازمانی در حال س��اخت 
گروه، طی جلس��ه ای با مس��ئوالن عقیدتی سیاس��ی و حفاظت اطالعات گروه ١١ 
توپخان��ه مراغ��ه با آنها دی��دار و گفتگو کرد. گفتنی اس��ت، امیر حی��دری فرمانده 
 نی��روی زمینی ارتش، امیر سرلش��کر موس��وی را در این بازدی��د همراهی می کرد. 

 رواب�ط عموم�ی ارت�ش

می توانیم انواع مختلف هواپیما و پهپادهای رادارگریز را کشف کنیم
فرمان��ده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: امروز قادری��م انواع مختلف هواپیما 
و پهپادهای به اصطالح رادارگریز دش��من را کش��ف کنیم و این تنها بخشی از 

توانمندی پدافند هوایی ارتش است.
اولین همایش سراسری خاطره گویی و روایتگری مدافعان آسمان ایران با حضور 
امیر س��رتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش و جمعی از 

پیشکسوتان پدافند هوایی در ستاد نیروی پدافند هوایی  ارتش برگزار شد.
امیر صباحی فرد با اش��اره به پیشرفت های کش��ور در حوزه پدافند هوایی گفت: پدافند 
هوایی با استفاده از تجربیات هشت سال دفاع مقدس و به برکت خون شهدا پیشرفت های 
چش��مگیری داشته اس��ت و امروز قادر هس��تیم انواع مختلف هواپیماها و پهپادهای به 
اصطالح رادارگریز دش��من را کش��ف کنیم. امیر صباحی فرد افزود: پدافند امروز، پدافند 
۴۰ سال قبل نیست و سامانه های بومی ما باعث شده تا دشمنان بدانند که اگر بخواهند 

با ما درگیر شوند ضربات سختی خواهند خورد.  روابط عمومی ارتش

دبیرکل جمعیت ایثارگران:
وضعیت اقتصادی فعلی حاصل بی تدبیری 

اصالح طلبان است
دبیرکل جمعیت ایثارگران گفت: وقتی از معاون اول رئیس 
جمهور تا مشاوران اقتصادی رئیس جمهور از اصالح طلبان 
هستند، پس بدیهی است که وضعیت اقتصادی فعلی کشور 

حاصل بی تدبیری اصالح طلبان است.
محمد جواد عامری درباره س��هم اصالح��ات در ناکارآمدی 
اقتص��ادی دول��ت گفت: برای اینکه س��هم اصالح��ات را در 
ناکارآم��دی دولت در حوزه اقتصاد بررس��ی کنیم باید به دو 
جنبه توجه کنیم؛ اول اینکه مدیریت وزارتخانه ها و پست های 
اقتصادی دولت با اصالح طلبان بوده و دوم اینکه به هر حال 
اصالحات در به قدرت رس��یدن روحانی نقش داشتند و برای 

همین موضوع هم سهم خواهی زیادی از دولت داشتند.
وی با اش��اره ب��ه اظه��ارات دولتمردان مبنی ب��ر اینکه اثر 
تحریم ها در وضعیت اقتصادی کش��ور بین ۲۰ تا ۳۰ درصد 
است، اظهار داشت: وقتی مس��ئوالن دولتی اعالم می کنند 

ک��ه اثر تحریم ه��ا در وضعیت اقتصادی کش��ور بین ۲۰ تا 
۳۰ درصد اس��ت، پس 7۰ تا ۸۰ درص��د وضعیت فعلی به 

مدیریت اصالح طلبان در فضای اقتصادی برمی گردد.
دبیرکل جمعیت ایثارگران با بیان اینکه منصوبان رئیس جمهور 
در جایگاه های اقتصادی دولت از جریان اصالحات انتخاب شده 
ان��د، گفت: وقتی از مع��اون اول رئیس جمهور و بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد تا مشاوران اقتصادی رئیس جمهور از اصالح طلبان 
هس��تند، پس بدیهی اس��ت که وضعیت اقتصادی فعلی کشور 
حاصل بی تدبیری اصالح طلبان است. عامری با بیان اینکه هر 
چند دلسوزان نظام به دولت تذکر می دادند که به مسائل اقتصادی 
نگاه باندی و جناحی نداش��ته باشید، گفت: برخی فقط به فکر 

قدرت هستند و اصالً به صالح کشور و مردم توجهی ندارند.
وی با بیان اینکه دولتمردان دو سیاس��ت را می توانس��تند 
در دولت پیگی��ری کنند، گفت: ابتدا بای��د به توان داخلی 
و متخصص��ان خودمان در داخل کش��ور ن��گاه کنیم و آنها 
را تقویت کنیم، بعد با تعامل با دنیا، کش��ور را به پیش��رفت 
برس��انیم ولی متأس��فانه در این دولت اصل این است که با 

کشورهای خارجی مذاکره کنیم.  مهر

مجلس بررسی کرد
یع 14 میلیارد دالر برای تأمین  چگونگی توز

کاالهای اساسی 
بررس��ی نحوه توزیع ١۴ میلیارد دالر برای تامین کاالهای 
اساسی، اصالح الیحه مدیریت بحران کشور، آخرین خبر از 
قیمت کود ش��یمیایی، اعالم وصول سوال از وزیر راه  درباره  
عل��ت عدم کاهش تصادفات از مهمترین اخبار جلس��ه روز 

گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی مجلس به ریاس��ت علی الریجانی برگزار شد و 
بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه مدیریت بحران کشور 
و بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح الحاق یک تبصره به 
ماده )١۸۲( قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ... 
در دستورکار نمایندگان قرار گرفت. همچنین مجلس در جلسه 
غیر علنی با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بررسی نحوه توزیع 
١۴ میلیارد دالری که برای تامین کاالهای اساسی تخصیص 
داده ش��ده، پرداخت. علی الریجانی در آغاز جلسه علنی گفت: 
وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا برنامه مدونی را برای رسیدن 

به خودکفایی در زمینه کاالهای اساسی و آمایش سرزمینی در بعد 
کشاورزی ظرف دو ماه آینده تهیه کرده و به مجلس ارائه دهد.

همچنین در جریان بررس��ی طرح الح��اق یک تبصره به ماده 
١۸۲ قانون آیی��ن نامه داخلی مجلس اصالحی را برای تامین 
نظر ش��ورای نگهبان انجام و مقرر شد شرکت های تابعه وزارت 
نفت همانند تمامی شرکت های دولتی گزارش عملکرد بودجه 
س��ال گذش��ته و صورت های مالی حسابرسی شده را از طریق 
دولت به مجلس ارائه کنند. در ادامه جلس��ه علنی نمایندگان 
مجلس برخی از مواد الیحه مدیریت بحران کشور را به منظور 
رفع ایرادات شورای نگهبان اصالح کردند. محمد جواد ظریف 
در جلسه علنی نوبت عصر مجلس در پاسخ به سوال مصطفی 
کواکبیان، محمد حسین قربانی و عبدالکریم حسین زاده در 
خصوص س��هم ایران از بس��تر و زیر بستر دریای خزر و رژیم 
حقوقی ایران در دریای خزر پاسخ داد. وزیر امور خارجه با تاکید 
بر این که پس از انجام مراحل الزم در خصوص کنوانس��یون 
حقوقی دریای خزر این کنوانس��یون به مجلس برای تصویب 
خواهد آمد گفت: تصمیم گیری در مورد کنوانس��یون دریای 

خزر وابسته به تصمیم مجلس است.  ایسنا

پس از خروج آمریکا از برجام، ایران برای پاس��خ به اقدام غیر 
قانونی ایاالت متحده واکنش��ی نش��ان ن��داد که همین باعث 

جری تر شدن رژیم آمریکا شد.
رویکرد دولت پس از خروج رس��می آمریکا از توافق هس��ته 
ای رویک��رد مدارا بود، انگی��زه ای که دولت برای ادامه برجام 

داشت، امید به اروپا بود.
پس از آن که آمریکا از برجام خارج ش��د، اروپا خود را پایبند 
ب��ه آن نش��ان داد و از ایران خواس��ت به خاطر رفت��ار اروپا 

خویشتنداری کند.
خوشیتنداری ایران با سیاستی که دولت در پیش گرفته بود، 
باعث شد تا آمریکا و اروپا تصور ناتوانی از ایرانداشته باشند و 

همین امر پیشروی آنها را در پی داشت.
هر اندازه که ایران برای زنده نگه داشتن برجام تالش میکرد، 

بیش از آن از سوی اروپا کارشکنی میشد.
یکسال زمان زیادی برای ایجاد ساز و کار مالی و بانکی برای 
اج��رای تعهدات اروپا در برجام اس��ت، اما اتحادیه اروپا هنوز 

هم این ساز و کار مالی را آماده نکرده است.
سیاس��تی که دول��ت در پیش گرفت��ه بود، نه تنه��ا کارایی 
نداش��ت، بلکه ناکارآمدی و زیانده بودن خود را هم به اثبات 

رسانده بود.
اقدامات آمریکا و اروپا موازنه را میان ایران و غرب تغییر داده 

بود و این موازنه به سود آمریکا در حرکت بود.
ه��ر روز ک��ه از زمان خ��روج آمریکا می گذش��ت و اروپا نیز 

تالش��ی برای زنده نگه داش��تن برجام انجام نمی داد، ضعف 
ایران بیشتر نمایان می شد.

طبیعی هم بود که اروپا و آمریکا پس از آن که توافق هس��ته 
ال��ی را نابود کردند و ایران همچن��ان به تعهدات خود پابرجا 
بود، این تصور در ذهن آنها نقش ببنند که جمهوری اسالمی 

ایران در شرایط ضعف قرار دارد.
اما در این میان رهبر معظم انقالب اس��المی در طول یکسال 
گذش��ته، یعنی از زمان خروج آمریکا از برجام یک سیاس��ت 
تهاجمی را در مواضع و س��خنان خ��ود در پیش گرفتند که 

رفته رفته قاطع تر و مقتدرتر شد.
ایش��ان همان زمان ک��ه آمریکا از توافق بی��رون رفت، تأکید 
کردند دولت به اروپایی ها هم دل خوش نکند و نمی توان به 
آنها اعتماد کرد. در پیش گرفتن سیاس��ت تهاجمی از سوی 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی رفته رفته ب��ه بدنه حاکمیت 
و جامع��ه کش��یده ش��د به گون��ه ای که در چنی��ن مواقعی 
فرماندهان نیروهای مس��لح نخس��تین افرادی هستند که در 
تبیعت از فرمانده کل قوا آماده و انگشت روی ماشه در انتظار 

فرماند فرمانده خود هستند.
دیگر مس��ئولین دولتی، مجلس ق��وه قضاییه نیز با رویکردی 
که رهبری در پیش گرفته بودند، وارد میدان ش��ده و هر یک 
به اندازه جایگاه مسئولیت خود سیاست تهاجمی را در پیش 
گرفتند و در سخنان خود این سیاست را به زبان آوردند و در 

عمل نیز چنین کردند.
فش��ارهای آمریکا به جایی رس��ید که ای��ران در یک واکنش 
قاطع و مقتدران��ه که حکایت از تغییر راهبرد دفاع به تهاجم 
داش��ت، پهپاد بسیار پیش��رفته و متجاوز آمریکا را در خلیج 

فارس با موشک ایرانی سون خرداد سرنگون کرد.

قطعاً آمریکایی ها توقع چنین واکنش��ی را نداش��تند، همین 
برخورد نیروی هوا فضای س��پاه با پهپاد امریکایی، همدلی و 
همزبان��ی زیادی در داخل ایجاد کرد و همگان از این واکنش 
س��پاه سپاس��گزاری کردن��د و آن را بجام و اقدامی شایس��ه 
دانس��تند. حمایت های گس��ترده در میان افکار عمومی نیز 
دیده ش��د تا جایی که مردم به وجود نیروهای مسلح آماده و 

دالور خود افتخار کردند.
توقی��ف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق نیز در راس��تای 

محک جمهوری اسالمی ایران، از سوی انگلیس انجام شد.
توقی��ف نفتکش ای��ران در آن منطقه هیچ توجی��ه قانونی و 
حقوقی نداش��ت و تنها بر اساس تهدید و محک ایران صورت 
گرف��ت. اگر ایران به اقدام انگلیس واکنش نش��ان نمی داد و 
رهبر معظم انقالب در س��خنانی در دیدار ائمه جمعه سراسر 
کش��ور با بیان اینکه انگلیس خبی��ث دزدی دریایی میکند و 
ِکش��تی ما را می دزدد؛ جنایت میکنند و ش��کل قانونی به آن 
می دهند، تاکی��د کردند: جمهوری اس��المی و عناصر مؤمن 

نظام، این خباثت ها را بی جواب نمیگذارند.
دزدی دریای��ی انگلیس و خباثت رژیم س��لطنتی بریتانیا به 
پالس��خ نماند و تنها با گذش��ت دوروز از هش��دار قاطع رهبر 
معظ��م انقالب بود که نیروی دریایی س��پاه ب��ا اقتدار کامل 
نفتک��ش انگلیس��ی را در می��ان ناوهای جنگی انگلیس��ی و 
آمریکای��ی در خلیج فارس توقیف کرد و به بندر عباس انتقاد 

داد.
هیچیک از ناوهای انگلیسی و آمریکایی هم جرأت ورود برای 

جلوگیری از توقیف نفتکش انگلیس را نداشتند.
نیروهای ویژه س��پاه پاس��داران با قایق های تندرو خود این 
نفتک��ش را محاص��ره کردند و هلیکوپترها نیز بر عرش��ه این 

کش��تی انگلیس��ی نیرو پیاده کردند و این نفتکش را توقیف 
کردند.

توقیف این نفتکش برای انگلیس بسیار گران تمام شد، انتظار 
آنه��ا پس از توقیف نفتکش ای��ران در جبل الطارق تمکین و 

مدارا بود اما مقابله به مثل ایران آنها را از خواب بیدار کرد.
اکنون با واکنش های ایران، هزینه های طرف مقابل باال رفته 
اس��ت و ریس��ک آن نیز حساس تر شده اس��ت، چرا که کفه 
موازنه برخوردهای آمریکا و اروپا با ایران دیگر به سوی غرب 

سنگینی نمی کند.
کاهش گام به گام تعهدات ایران در توافق هسته ای نیز یکی 
دیگر از اقداماتی اس��ت که موازنه ق��در را میان ایران و غرب 
باالن��س تر کرد، هر چن��د اعتقاد بر این اس��ت که گام های 
ایران در کاهش تعهدات هسته ای خود پس از خروج آمریکا 
و بدعهدی اروپا، باید محکمتر برداش��ته میش��د، اما تا همین 

اندازه نیز کارساز بوده است.
اکنون تقابل غرب با ایران در مرحله حساس��ی است که ا گر 
دراین مرحله کوچکترین کوتاهی یا عقب نش��ینی از س��وی 
ایران اتفاق بیفتد، یکاتفاق جبران ناپذیر خواهد بود به همین 
خاطر جریان های سیاس��ی و رس��انه های وابسته به آنها نیز 
باید بیش��ترین دقت را در زمینه موازن��ه قدرت میان ایران و 
غرب لحاظ کنند و از بیان مواضعی که نشان دهنده ضعف یا 

کوتاه آمدن ایران است، بپرهیزند.
مقاومت و دفاع اکنون به تهاجم تبدیل ش��ده و همین راهبرد 
نیز باعث شده تا تغییراتی در رفتارهای دشمن ایجاد شود، هر 
چند واکنش های اریان کوتاه مدت نیست، اما تغییرات رفتاری 
در دش��من تاکتیکی است و در استراتژی آنها علیه جمهوری 

اسالمی تغییری ایجاد نشده است.  اتاق خبر 24

یادداشت

ناتوانی نظامی انگلیس مقابل ایران
ادامه از صفحه اول

جنگ نفتکش ها که در خلیج فارس راه افتاد، باز هم 
ایران توانس��ت بدون داشتن جنگ افزارهای پیشرفته 
کاری کند که به زیان آمریکا و کشورهای همپیمان او 
تمام شود و آمریکا و عراق را وادار کند تا به این جنگ 
پایان دهند. اکنون که جمهوری اسالمی ایران در اوج 
قدرت نظامی اس��ت، قطعاً نبرد با ایران برای دشمنان 

بسیار هزینه زا و سنگین خواهد بود.
اکنون ایران دارای موشک هایی است که قادر است هر 
نقط��ه ای را که اراده کند هدف قرار دهد. همه منطقه 
خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز زیر سایه موشک 
های ایران است و کافی است کوچکترین حرکتی علیه 
ایران انجام ش��ود، آنگاه است که موشک های نیروهای 
مسلح جمهوری اس��المی ایران عمل کرده و جهنی را 

برای دشمنان در منطقه بپا خواهد کرد.
ب��ا توجه به این که منطقه خلیج فارس از حساس��یت 
بس��یار باالیی برخوردار اس��ت، قطعاً بروز درگیری در 
این منطقه باع��ث اختالل در صادرات پرمصرف ترین 
انرژی جهان خواهد ش��د که نخستین کشورهایی که 

زیان خواهند دید، کشورهای اروپایی خواهند بود.

سرمقاله

 راهبرد مقاومت تهاجمی 
مقابل آمریکا و اروپا

رئیس قوه قضائیه:

منافقین سربازان بدون یونیفورم آمریکا هستند
رئیس قوه قضائیه گفت: نفرت و کینه ملت ایران از 
حکام ایاالت متحده آمریکا به واسطه جنایت های 
این کشور در نقاط مختلف دنیا روز به روز در حال 

افزایش است.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در جلسه شورای 
عالی قضائی با تس��لیت ایام ش��هادت نهمین اختر 
تابناک آسمان امامت و والیت حضرت جواداالئمه 
)ع(، تصریح کرد: الزم می دانم به نیروهای امنیتی 
و همکاران قضایی خ��ود به خاطر اقداماتی که در 
شناسایی، کشف و دستگیری جاسوسان آمریکایی 
داشتند خسته نباشید بگویم و به سهم خود از این 

عزیزان تقدیر و تشکر کنم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: آنچه امروز اس��تکبار 
جهانی در س��ر می پروراند و برای تحقق اهدافش 
افرادی را جهت جمع آوری اطالعات به کش��ور ما 
گس��یل می کند، خیال باطلی است که بارها آن را 
تجربه کرده اند. از جمله نخس��تین تجربه های آنها 
مامور کردن منافقین در عملیات هایی نظیر مرصاد 
بود ک��ه می توان از آن به عن��وان یکی از قله های 

پیروزی جبهه انقالب در برابر استکبار یاد  کنیم.
آیت اهلل رئیس��ی با اش��اره به ایام سالروز عملیات 
غرور آفرین مرصاد، یاد و خاطره ش��هدای گرانقدر 
این عملیات را گرامی داش��ت و اف��زود: منافقین، 
س��ربازان بدون یونیف��ورم آمریکا هس��تند که در 
مقاط��ع گوناگون از جمله در عملی��ات مرصاد، با 
اقدام عبرت آموز فرزندان این ملت مواجه ش��دند 

و م��ا هم��واره لعنت اب��دی را 
ب��رای منافقین ب��ر زبان جاری 
م��ی کنیم. وی ادام��ه داد: چه 
آن روز ک��ه اس��تکبار جهانی، 
منافقی��ن را علیه ای��ران مامور 
ک��رد و چ��ه امروز ک��ه افرادی 
را در پوش��ش های مختل��ف به 
عنوان جاس��وس و ب��رای اقدام 
علی��ه امنیت ملی ای��ران مامور 
می کنن��د ی��ا با کم��ک برخی 
کش��ورها در منطقه دس��ت به 
دست  همواره  می زنند،  جنایت 
تف��وق و برتری با جبهه انقالب 

اسالمی بوده است.
رئیس��ی با بی��ان اینک��ه طبق 
آمارهای س��ازمان مل��ل، امروز 

بیشترین میزان کشتار کودکان در 
یمن توسط آل سعود و در فلسطین به دست رژیم 
صهیونیس��تی ثبت شده اس��ت، آمریکا را مسئول 
مستقیم این جنایات دانست و یادآور شد: براساس 
تاریخ حی��ات ملت ها و آنچه قرآن کریم نوید داده 
است، روحیه استکباری دوامی نخواهد داشت و بر 
همین مبناس��ت که امروز ایران اس��المی با وجود 
هم��ه فتنه ها بی��ش از هر مقطع دیگ��ر امنیت و 
آرامش دارد و این امنیت به مدد حضور پرصالبت 
م��ردم و تالش ه��ای نیروهای امنیت��ی، نظامی و 

انتظامی تحت رهنمودهای رهبر معظم انقالب روز 
به روز در حال افزایش است.

رئی��س قوه قضائیه با بی��ان اینکه کینه ملت ایران 
ب��ه دلیل جنایات آمریکا نس��بت به هیأت حاکمه 
این کش��ور همواره در حال افزایش است، بار دیگر 
از تالش های س��ربازان گمنام ام��ام زمان )عج( و 
همکاران خود در دس��تگاه قضایی ب��ه دلیل وارد 
آوردن ضربه س��نگین به ش��بکه جاسوسی آمریکا 
در کش��ور، قدردان��ی و اب��راز امی��دواری کرد که 
بیش از پیش با هوش��یاری و بصی��رت خود، فضا 

را رصد کنند تا مانع از هرگونه 
اقدام علیه امنیت ملی توس��ط 

دشمنان شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود، به موضوع نظارت اش��اره 
کرد و با تاکید بر ضرورت توجه 
ویژه همه مدیران و مس��ئوالن 
در دستگاه های گوناگون نسبت 
به نظارت درون سازمانی اظهار 
کرد: به عنوان یک اصل غیرقابل 
تردید، هر سازمان و دستگاهی 
که درون مجموع��ه خود را به 
خوبی کنت��رل می کند، میزان 
ج��رم و تخلف در آن س��ازمان 
به ش��کل محسوس��ی کاهش 

می یابد.
رئی��س ق��وه قضائیه ادام��ه داد: 
دس��تگاه های ناظر برون س��ازمانی مانند س��ازمان 
بازرس��ی کل کش��ور، دی��وان محاس��بات، وزارت 
اطالعات یا بخش��های دیگری که کار نظارتی را بر 
عهده دارند، مکلف ب��ه پایش روند اجرای قانون و 
حس��ن جریان امور در سازمان ها هستند اما نباید 
فراموش کنیم که همه این دس��تگاه های ناظر، در 
واق��ع بازوی کمکی س��ازمان ها هس��تند و نظارت 
اصلی را مدیران و مس��ئوالن هر سازمان به عهده 

دارند.

رئیس��ی گفت: هر جا یک مدیر نسبت به نارسایی، 
فس��اد و تخلف در مجموعه خود حساسیت دارد، 
طبع��ا تخلفات در آن مجموع��ه کاهش می یابد و 
هر جا این حساس��یت نیست، شاهد تخلف، فساد 
و ناهنجاری هس��تیم. بر همین مبنا، ما اصل را بر 
تقویت و تشدید نظارت و بازرسی درون سازمانی در 

خود دستگاه قضایی و سایر دستگاه ها می دانیم.
وی تقوی��ت نظارت و بازرس��ی درون س��ازمانی را 
تضمینی برای اجرای قانون و حس��ن جریان امور 
در دستگاه ها دانست و خاطرنشان کرد: خبرهایی 
ک��ه در جراید، لس��ان م��ردم و فض��ای حقیقی و 
مجازی منتش��ر می ش��ود و دغدغه و مطالبه افکار 
عمومی اس��ت، مسئولیت مدیران کش��ور را برای 
نظارت س��ازمانی س��نگین تر می کند تا در هر سه 
حوزه پیشگیری، حین فعالیت و پس از فعالیت ها، 

نظارت و بازرسی جریان داشته باشد.
رئیسی همچنین در پایان جلسه ضمن قدردانی از 
تالش های س��ید مرتضی بختیاری در طول دوران 
تصدی حوزه ریاست قوه قضائیه و آرزوی موفقیت 
برای وی در س��نگر کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در گره گشایی از کار مس��تمندان و توانمندسازی 
مددجوی��ان، غالمحس��ین اس��ماعیلی را با حفظ 
س��مت س��خنگویی به عنوان رئیس حوزه ریاست 
ق��وه قضائیه منصوب ک��رد و از انتصاب رئیس کل 
دادگس��تری استان تهران در آینده ای نزدیک خبر 

داد.  روابط عمومی قوه قضاییه

فیلم رصد هوایی و مکالمه ش��ناور نیروی دریایی 
سپاه با رزم ناو انگلیسی منتشر شد.

در پی انتش��ار فیل��م کنترل یک نفتکش کش��ور 
انگلیس از س��وی ش��ناورهای نیروی دریایی سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی در حضور یک رزم ناو 
انگلیسی، فیلم رصد هوایی و مکالمه شناور نیروی 

دریایی سپاه با این ناو انگلیسی نیز منتشر شد.

بنابر این گزارش، زمانی که رزم ناو انگلیسی تصمیم  می 
گیرد در مأموریت نیروهای سپاه دخالت کند، شناور 
این نیرو به ناو انگلیس��ی دس��تور می دهد که در کار 
این شناورها دخالت نکند. رزم ناو انگلیسی همان ناوی 

است که کشتی »استنا ایمپرو« را اسکورت می کرد؛ 
همان کش��تی ای که در تاریخ ۲۸ تیر از سوی نیروی 
دریایی س��پاه توقیف شد و البته در آن مأموریت نیز 
قصد دخالت داش��ت، اما باز هم در پی هشدار نیروی 

دریایی سپاه نتوانست مانع مأموریت این نیرو شود.
بر اساس فیلم منتشر شده از مکالمه شناور سپاه با 
رزم ناو انگلیسی، ابتدا شناور ایرانی به رزم ناو مذکور 
اعالم می کند: »ناو انگلیس��ی اف۲۳6! من ش��ناور 
نیروی دریایی سپاه هستم. روی کانال ۰۸ دریایی با 
شما صحبت می کنم. آیا صدای من را می شنوید «؟ 
که ناو انگلیسی در پاسخ  می گوید:  »شناور نیروی 

دریایی س��پاه! من ناو اف۲۳6 هستم«. این گزارش 
حاکی اس��ت، ش��ناور نیروی دریایی سپاه خطاب 
به رزم ناو انگلیس��ی تصریح می کن��د:  »ناو جنگی 
اف۲۳6! من ش��ناور جنگی نیروی دریایی س��پاه 
هس��تم. نفتکش »بریتیش هریتیج« تحت کنترل 
م��ن قرار دارد. به تو دس��تور می دهم در مأموریت 

من دخالت نکن«.  فارس

متن مکالمه اخطار شناور سپاه به رزم ناو انگلیسی 
یت ما دخالت نکن! دستور می دهم در مأمور


