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گروه رویکرد  
آمریکا و انگلیس با رب��ودن نفت کش ایرانی در حالی به دنبال 
قدرت نمایی و باج خواهی بودند که عملکرد مقتدرانه جمهوری 
اسالمی شکس��ت این رویا پردازی را رقم زد چنانکه در نهایت 

آنها وادار به آزاد سازی نفت کش ایرانی شدند. 
هن��وز دو روز از س��فر جان بولتون مش��اور امنیت ملی آمریکا 
به انگلیس با محوری��ت هماهنگی برای ادامه حفظ نفت کش 
ربوده شده ایران، نگذشته بود و دو کشور همچنان با فضا سازی 
رسانه ای و تبلیغاتی به دنبال قدرت نمایی و باج خواهی بودند 
که تدابیر و اقتدار ایران س��رانجام انگلیس را تس��لیم س��اخت 
چنانکه نتوانست به تعهدات خود به شریک دیرینه خود آمریکا 
عمل نمای��د و جبل الطارق از آزادی نفت کش ایرانی خبر داد. 
آمریکا و انگلیس که نتوانسته  بودند در موضع هسته ای از ایران 
ب��اج خواهی کنند و مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی مبنی بر 
تعلیق گام به گام تعهدات برجامی تمام برنامه های آنها را ناکام 
س��اخته بود، به حوزه نظامی وارد ش��دند که س��رنگون سازی 
پهپاد متجاوز آمریکایی توس��ط پدافند ایران این عرصه را نیز 
ناکام س��اخت. در نهایت آنها ب��ه دزدی دریایی روی آوردند و 
نفت ک��ش ایرانی را در جبل الطارق ربودن��د اما غافل از آنکه 
واکنش ایران نه تسلیم شدن و التماس کردن که پاسخی قاطع 
بود که تمام برنامه هایش��ان را نقش ب��ر آب کرد و به جهانیان 
نش��ان داد که هیمنه آمریکایی- انگلیسی قابل شکستن است.  
»فابیان پیکاردو« وزیر ارش��د دولت محل��ی جبل طارق دیروز 
اعالم کرد که نفتکش »گریس 1« حامل دو میلیون بشکه نفت 

خام ایران می تواند این منطقه را ترک کند.
پیکاردو با بیان اینکه گریس 1 می تواند به محض آماده شدن، از 
این منطقه خارج شود، توضیح داد: »دیوان عالی جبل طارق بعد 
از آزادی گری��س 1، هرگونه اقدام آمری��کا با هدف ممانعت از 
خ��روج گریس 1 از این منطقه را بررس��ی می کند«. نیروهای 
وی��ژه ارتش انگلی��س یک ماه و نیم پیش ب��ه این نفتکش که 
حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت ایران است، یورش برده و 
آن را توقیف کردند. لندن مدعی است که قصد داشته از نقض 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه جلوگیری کند. جمهوری 
اس��المی با اشاره به اینکه ایران الزامی برای اجرای تحریم های 
اتحادی��ه اروپا ندارد و مقصد محموله هم س��وریه نبوده، تأکید 
کرده اس��ت که اقدام انگلیس نقض مقررات بین المللی اس��ت.

خبرگ��زاری رویترز گزارش داد جبل الطارق اعالم کرد, آمریکا 
ادامه توقیف نفتکش گریس 1 را خواستار شده بود. سفیر ایران 
در لندن نیز اعالم کرد, آمریکا در لحظه آخر به طرز »نومیدانه 
ای« برای جلوگی��ری از آزادی نفتکش ایرانی گریس 1 تالش 
کرد, اما با »شکس��تی مفتضحانه« روبرو شد. سفیر ایران اعالم 
کرد, نفتکش گریس 1 به زودی جبل الطارق را ترک می کند. 

محم��د جواد ظریف وزیر امور خارج��ه ایران اعالم کرد آمریکا 
در "دزدی دریایی" خود شکس��ت خورد. امیره الشنوانی استاد 
علوم سیاس��ی و روابط بین الملل در لن��دن، اذعان کرد اقدام 
جبل الطارق در توقیف نفتکش ایرانی از همان ابتدا غیرقانونی 
ب��ود.  الزم به ذکر اس��ت در اقدام��ی از روی عصبانیت وزارت 
خارجه آمری��کا در بیانیه ای خدمه ابرنفتکش حامل نفت ایران 
که به تازگی رفع توقیف  شده را به تحریم تهدید کرد. از سوی 
دیگر وزارت خارجه انگلیس در بیانیه ای منفعالنه بعد از آزادی 
نفتک��ش گریس-1 گفت که لندن اج��ازه نخواهد داد ایران یا 
کش��وری دیگر قوانی��ن تحریمی اتحادیه اروپا علیه س��وریه را 
نقض کند. اما رس��انه های اسپانیا در بازتاب آزاد شدن کشتی 
"گریس 1" از سوی جبل الطارق نوشتند که این کشور به رغم 
آنکه آمریکا در ادامه توقیف آن فش��ار آورده بود، این کش��تی 
را آزاد کرد. از س��وی دیگر روزنامه »گاردین« در گزارش��ی به 
بررس��ی ماجرای توقیف نفتکش »گریس 1« حامل دو میلیون 
بش��که نفت خام ایران در تنگه جبل طارق و س��پس آزادی آن 
توسط مقامات این منطقه پرداخته و نوشت که ایران و آمریکا 
هر کدام س��عی کردند قدرتنمایی کنند ام��ا در این گیر و دار 
فقط انگلیس بود که آس��یب پذیر به نظر رسید. گاردین با بیان 
اینک��ه انگلیس بازنده اصلی قدرتنمایی ایران و آمریکا اس��ت، 
نوش��ت: »ایران برای تالفی یک نفتکش انگلیس��ی را در خلیج 
]فارس[ آنهم جلوی چش��مان نیروی دریایی سلطنتی توقیف 
کرد. این حرکت، علی رغم ادعاهای بریتانیا درباره اقدام مستقل 
جبل طارق ]در توقیف گریس 1[ باعث شد کشتی های تجاری 
بریتانیایی در منطقه آس��یب پذیر به نظر برس��ند«. این نشریه 
اقدام »بوریس جانس��ون« نخست وزیر جدید انگلیس در اعالم 
پیوس��تن به ائتالف دریایی آمریکا و کنار گذاش��تن پیش��نهاد 
»جرمی هانت« وزیر خارجه پیشین این کشور مبنی بر تشکیل 
ناوگان دریایی اروپایی در خلیج فارس را نشانه استیصال لندن 
توصی��ف کرده و افزود: »از طرف��ی، تاکید ایران مبنی بر اینکه 
گریس 1 به س��وریه نمی رود، تداوم توقیف این کشتی را بیش 

از پیش غیرقابل توجیه کرده بود«.
آغاز سپیده دم جدیدی برای امت اسالمی

در همین حال عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه اینترنتی رأی 
الی��وم با بیان اینکه »سیاس��ت مقابله به مثل، تنها سیاس��تی 
اس��ت که دولت ترامپ و هم پیمانان��ش می فهمند و ایرانی ها 
تس��لیم محاصره نخواهند شد« و با اشاره به اینکه کشتی های 
ایران از این بعد کامال آزادنه در آب های سراس��ر جهان حرکت 
خواهن��د کرد و حتی آمریکا نیز جرأت توقیف آن ها را نخواهد 
داش��ت نوش��ت: آزادی نفتکش ایرانی گریس-1 یک پیروزی 
بزرگ برای رهبران ایران و یک شکس��ت برای آمریکاست.جان 
بولتون مش��اور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

س��ه روز پیش به لندن سفر و با بوریس جانسون نخست وزیر 
انگلیس دیدار کرد و فشار های زیادی آورد تا جلوی آزادی این 
کش��تی را بگیرد و آبروی رئیس��ش یعنی ترامپ و دولت او را 
حفظ کند، اما این تالش ها شکس��ت خورد، زیرا دولت انگلیس 
خواس��ت که خودش را از سیاست های اصطکاکی و احمقانه و 
بی باکانه آمریکا حتی در حد جزئی هم که شده دور نگه دارد 
و از منافع��ش در منطقه جانبداری کند ت��ا در آزادی نفتکش 
توقیف شده اش در بندر عباس ایران، تسریع شود که این کار، 
عی��ن عقل و خردورزی اس��ت. توقیف نفتکش ایرانی آن هم با 
تحریک دولت ترامپ و به دالیل تحریک آمیز غیر قانع کننده، 
یک اشتباه بزرگ بود که دولت انگلیس مرتکب شد و نشان داد 
که دولت انگلیس از واکنش ایران ارزیابی بد و نادرس��تی دارد 
چرا که فکر می کرد مقامات ایرانی ذلیالنه از لندن عذرخواهی 
خواهند کرد و از لندن بخشش و گذشت، طلب خواهند کرد.

از هم��ان لحظ��ه اول که  آیت اهلل عل��ی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی ایران هشدار داد، پر واضح بود که اگر انگلیس 
به توقی��ف نفتکش ایرانی ادام��ه بدهد، ای��ران مقابله به مثل 
خواهد کرد ولو آنکه پاس��خش بزرگتر از طرف مقابل نباش��د، 
ام��ا این کار را خواهد کرد. پس از مهلت دو هفته ای که در آن 
به هش��دار های او پاسخ داده نشد این مرد )آیت اهلل خامنه ای( 
بار دیگر ثابت کرد وقتی حرف می زند به آن عمل می کند و به 
سپاه پاسداران انقالب اس��المی ایران اشاره کرد که دستورش 
را اجرا کند و س��پاه نیز فورا کش��تی انگلیسی را از میان چهار 
فروند کش��تی جنگی آمریکایی مانند گوسفند گرفت و صحنه 
توقیف کش��تی را نیز کامال فیلمبرداری کرد و در رس��انه های 
پایگاه ارتباط اجتماعی به نمایش گذاش��ت تا همه جهانیان آن 
را ببیند؛ که این یک گام به چالش طلبی بی سابقه ای است. 

مقامات انگلیس��ی دو بار اش��تباه کردند. نخس��ت زمانی که به 
دس��تورات آمریکا عمل و نفتکش ایرانی را توقیف کردند. دوم 
زمانی که این اش��تباه را تصحیح نکردن��د و به تهدیدات ایران 
ب��ا جدیتی که انتظارش می رفت توجه نکردند، اما به اعتقاد ما 
این اشتباه را زمانی که به خواسته بولتون و درخواست دولتش 
برای مصادره نفتکش ایرانی پاس��خ ندادند به س��رعت تصحیح 
کردند و نش��ان دادند دارای اس��تقالل تأمل برانگیزی از دولت 
س��ردرگم و کودن آمریکا هس��تند که به مترسکی در دستان 

البی های اسرائیلی تبدیل شده است.
امر بر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشتبه شده بود چرا 
ک��ه فکر می کرد ایران نیز مانند ه��م پیمانان عربش در خلیج 
فارس رفتار خواهد کرد و تس��لیم همه خواسته های او خواهد 
ش��د و همه حرف هایی را که وی دیکت��ه می کند اجرا خواهد 
کرد و خزانه ه��ای خود را به روی باج خواهی های مالی ترامپ 
ب��ی، چ��ون و چرا باز خواه��د کرد و چقدر او در محاس��باتش 

اشتباه کرده بود.
نفتکش های ایران��ی از امروز در تنگه های جهان از جمله تنگه 
جب��ل طارق با تمام آزادی و با ناز و کرش��مه حرکت خواهند، 
زیرا هیچ کشوری از جمله آمریکا به خودش اجازه توقیف آن ها 
را نخواهد داد، چون می داند پاس��خ ای��ران کامال آماده خواهد 
بود مانند آنچه بر س��ر انگلیس و برزیل آمد. چه بس��ا یادآوری 
این موضوع مفید باش��د که برزیل زمانی که تس��لیم خواسته 
آمریکا ش��د و از دادن س��وخت به کش��تی های ایرانی پس از 
تخلیه بارشان خودداری کرد، کوشید به این کشتی ها و کرامت 
ملی ایران متعرض ش��ود، اما پاسخ ایران با متوقف کردن همه 
واردات گوشت و کاال های دیگر از برزیل، کوبنده و دردناک بود.

این یک پیروزی برای محور مقاومت و آغاز سپیده دم جدیدی 
برای امت اس��المی و نقطه پایانی بر عصر شکس��ت ها و سلطه 

آمریکا و اسرائیل است.
دول��ت ترامپ دور اول جنگ در خلیج ف��ارس را با زیان دهی 
نظامی و روحی باخت و نتوانس��ت انتقام سرنگونی پهپادش را 
بگیرد و اعتبارش را با طرح این ادعا که یک فروند پهپاد ایرانی 
را س��رنگون کرده است از دس��ت داد و گفت: ویدیویی که این 
حقیقت را ثابت می کند منتش��ر خواهد ش��د و م��ا از یک ماه 
پی��ش منتظر این ویدئو هس��تیم و به نظر می رس��د انتظار ما 
طوالنی خواهد شد!سیاست چش��م در برابر چشم... و نفتکش 
در برابر نفتکش. این تنها سیاستی است که دولت ترامپ و هم 
پیمانانش می فهمند و ایرانی ها تسلیم محاصره نخواهند شد تا 
از گرس��نگی بمیرند و در نتیجه از حق قانونی شان در زندگی 
ش��رافتمندانه و داش��تن عناصر قدرت در دفاع از خودشان در 

برابر آمریکای متجاوز و مستکبر دست برنخواهند داشت.
انگلیس، تس��لیم تهدیدات ش��د و جدی بودن این تهدیدات را 
درک و نفتک��ش ایران��ی را آزاد ک��رد که کار خوب��ی بود و ما 
مطمئن هس��تیم دولت ترامپ در پایان تسلیم خواهد شد و به 
توافق هس��ته ای با ایران باز خواهد گشت و تحریم های ظالمانه 
اقتصادی را لغو خواهد کرد، زیرا گزینه های دیگر برای خودش 
و ه��م پیمانان��ش و پایگاههایش در منطقه و بلکه در سراس��ر 
جه��ان، ویرانگر و برایش پرهزینه اس��ت. ترام��پ از چیزی به 
نام کرامت ملی بویی نبرده اس��ت و در عین حال نیز نمی داند 
ملت هایی هس��تند که جانهایش��ان را برای دفاع از کرامتشان 
می دهن��د و ملت ایران و هم پیمانان��ش در محور مقاومت در 
رأس ای��ن ملت ها هس��تند. پی��روزی ای��ران در واقعه نفتکش 
گریس-1 , پیامی به اس��رائیل و هم پیمانان جدید سازش��کار 
عربش است و امیدواریم این پیام را بگیرند و به حرف حرف آن 
توجه کنند. این یک پیروزی برای محور مقاومت و آغاز سپیده 
دم جدیدی برای امت اسالمی و نقطه پایانی بر عصر شکست ها 

و سلطه آمریکا و اسرائیل است.

گزارش

اگر مردم را باور کنیم، سیل مشکالت را خواهند شکست
نماینده مردم تبریز، اس��کو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: باید 
مردم را باور کنیم، اگر پشتوانه ای مردمی داشته باشیم، قطعا مردم مانند سیلی، 
سیل مشکالت را خواهند شست، معتقدم علم، مشارکت و باور و اعتقاد به مردم، 

تمامی مشکالت را حل می کند.
مسعود پزشکیان گفت: امام علی)ع( در نامه ای به مالک اشتر به رضایت رعیت و 

عام تاکید کرده اند، این اکثریت است که باید راضی باشند، افراد خاص همان کسانی 
هس��تند ک��ه به دولت هزینه تحمی��ل می کنند و در زمان کمک به دول��ت، نیز خود را 
کنار می کش��ند. وی بیان کرد: اگر هر سازمان مدیریتی پشتوانه  مردمی را بطلبد، قطعا 
مش��کالت حل خواهد ش��د، ما تصور می کنیم اگر به ما پول دهند می توانیم مش��کالت 
را ح��ل کنیم، در حالی که منابع، همین مردم اس��ت. وی گف��ت: اگر در کارها مردم را 

مشارکت دهیم قادر به حل مشکالت کشور خواهیم شد.  ایسنا 

روحانی ِکی  شعارهای انتخاباتی اش را اجرای می کند؟
س��خنگوی هیأت رئیس��ه مجلس گفت: آقای روحانی تقصیرها را به گردن دولت 
دهم می انداخت و حال هم به گردن تحریم ها و فقدان اختیارات می اندازد، پس 

ایشان ِکی می خواهد شعارهای انتخاباتی خود را عملیاتی کند؟
اس��داهلل عباس��ی نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اس��المی گفت: آقای 

روحانی وقتی به عنوان رئیس جمهور کاندیدا ش��ده، براس��اس چارچوب مشخص 
ش��ده در قانون اساس��ی برنامه هایش را تنظیم کرده و ش��عارهای انتخاباتی خود را 

مطرح کرده اس��ت. آقای رئیس جمهور باید بگویند بعد از تنفیذ حکم ریاس��ت جمهوری 
اختیاراتش کمتر ش��ده یا بیشتر شده و یا در همان چارچوب مشخص شده بوده است؟ 
وی گفت: آقای روحانی در چهار س��ال دولت یازدهم همه گرفتاری ها را به گردن دولت 
قبل می انداخت، االن هم همه گرفتاری ها را به گردن تحریم و نبود اختیارات می اندازد.

 فارس 

آمریکا اهرم فشار جدید علیه ایران در اختیار ندارد
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: آمریکایی ها هی��چ حربه دیگری برای 

تحریم های جدید اقتصادی علیه کشورمان ندارد.
حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مق��دم، با بیان اینکه ای��ران از اوج تاثیرگذاری 
تحریم ها عبور کرده است، اظهار کرد: آثار تحریم ها رو به سرازیری بوده و آمریکایی ها 

هیچ حربه دیگری برای تحریم های جدید اقتصادی علیه کشورمان ندارد. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آمریکا اقدام  به تحریم های سیاسی کرده است، ادامه 

داد: آمریکا اهرم فش��ار جدید اقتصادی علیه ایران در اختیار ندارد. حجت االسالم مصباحی 
مقدم  با اشاره به روند نزولی قیمت ارز  گفت: چند ماهی است که ارز به  ثبات نسبی و کاهش 
تدریجی و آرام  قیمت رس��یده و بانک مرکزی ب��ازار ارز را به خوبی مدیریت می کند. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام  با اشاره به شوک های سیاسی در منطقه افزود: این شوک ها 

تاثیری بر بازار ارز و سکه در کشورمان ندارد.  باشگاه خبرنگاران جوان

جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاس��داران، گفت: رئیس جمهور 
آمریکا اع��الم کرد که ما و همه متحدان آمریکا خواس��تیم در 
س��وریه تحول به وجود بیاوریم ولی نتوانستیم چون ایران نمی 

خواست.
 سردار علی فدوی، صبح جمعه در دومین روز از دومین همایش 
بین المللی فعاالن اربعین حس��ینی که در تاالر قدس کتابخانه 
مرکزی حرم امام رضا)ع( برگزار ش��د، اظهار کرد: در تاریخ هم 
م��ی خوانیم که از نجف به کربال هم در اربعین پیاده می رفتند 
ام��ا افرادی که معرفت داش��تند کم بود و فق��ط برخی از علما 

بودند.

وی اف��زود: ای��ن عنایتی که نصیب ش��یعیان، غیر ش��یعیان و 
مس��لمانان و حتی غیر مسلمانان ش��ده را باید قدر بدانیم و با 
جدیت در این مراس��م شرکت کنیم. سردار فدوی تصریح کرد: 
هرچقدر بیش��تر می توانیم خودمان را نس��بت به حضور در این 

مسیر و شرکت در راهپیمایی اربعین قرار دهیم.
جانشین فرمانده سپاه تاکید کرد: غیر از مقطع زمانی کربال پیدا 
نمی کنید که همه مس��تکبران عالم جمع شوند تا علیه اسالم 
به س��تیز برخیزند ولی نتیجه نگیرند.وی گفت: هر سال انقالب 
اس��المی در جایگاهی بلندتر و واالتر از سال قبل قرار می گیرد 
و دش��منان این اقتدار را می فهمند و می بینند.س��ردار فدوی 

یادآور شد: ما چون درون انقالب اسالمی هستیم خیلی از اقتدار 
و پیش��رفت را درک نمی کنیم اما دش��منان م��ا و افرادی که 
بیرون هستند این پیشرفت و اقتدار را می بینند، هیچ کشوری 
نمی تواند حتی به این فکر کند که با آمریکا وارد جنگ ش��ود، 
اال جمهوری اس��المی ایران. وی گفت: دشمنان انقالب اسالمی 
خیل��ی زود فهمیدند ک��ه حتی فکر اینکه به انقالب اس��المی 
تعرض کنند، شدنی نیست.سردار فدوی ادامه داد: رئیس جمهور 
آمریکا رس��ما اعالم کرد که ما و همه متحدان آمریکا خواستیم 
در س��وریه تحول به وجود بیاوریم ولی نتوانس��تیم چون ایران 
نمی خواست.جانشین فرمانده سپاه تصریح کرد: ما باید مواظب 

باشیم که وسوسه های این ش��یطان بزرگ ظاهری نتواند بر ما 
تاثیری داش��ته باشد و این یعنی تقوا، مواظبت کردن در تمامی 
زمینه ها. وی گفت: هشت سال جنگ بین ایران و عراق در میان 
بود، وقتی تمام خباثت ها تمام شد، دل های این دو ملت آنچنان 
با هم متحد شد که دیگران نمی توانستند تشخیص دهند اینها 
ایرانی هس��تند یا عراقی و این محبت از محبت امام حسین)ع( 
نش��ات می گیرد. سردار فدوی خاطرنشان کرد: خدا را شکر که 
قوت و حقانیت و برکت انقالب اس��المی آنقدر قوی اس��ت که 
ه��ر روز یک ملت را زیر پر و بال خود قرار می دهد و ما به این 

عظمت افتخار می کنیم.  مهر

یکی از تصمیم هایشان تجزیه  کشورهای 
منطقه است

گفتی��م انگلی��س! انگلیس ها مجّدداً ب��ه خلیج فارس 
]آمده اند[؛ البّته ما از یکی دو س��ال قبل خبر داشتیم؛ 
شنیده بودیم که اینها بنا دارند دوباره به خلیج فارس 
بیایند؛ حاال آمدند. می آیند اینجا به یک عّده از حّکام 
خلیج فارس -که هیچ صمیمّیتی هم بینشان نیست؛ 
این جور نیس��ت که خیال کنیم واقعاً آنها با این حّکام 
خلیج فارس صمیمی اند؛ نه، میخواهند استفاده کنند، 
میدانن��د آنها را میش��ود زی��ر بار گرف��ت؛ می آیند با 
آنه��ا این جوری حرف میزنن��د- میگویند ایران تهدید 
اس��ت! خب، تهدید خود انگلیسی هایند. امروز محافل 
انگلیسی می نشینند برای منطقه و برای ایران اسالمی 
تصمیم گیری میکنند؛ یکی از تصمیمهایش��ان تجزیه  
کشورهای منطقه است. این چیزی که عرض میکنم، 
تحلیل نیس��ت، حدس نیس��ت؛ اینها اّطالعات است. 
میگویند دوران یک عراق، یک سوریه، یک یمن، یک 
لیبی گذش��ته؛ یعنی عراق تجزیه بشود، سوریه تجزیه 
بشود، لیبی تجزیه بشود، یمن تجزیه بشود؛ اسم ایران 
را نمی آورند، چون جرئت نمیکنند، میترسند. از افکار 
عمومی ایران بش��ّدت میترس��ند َوااّل همان حرفی را 
ک��ه محّمدرضا قبل از رفتن گف��ت که »اگر ما برویم، 
ایران میش��ود ایرانستان« -منظورش این بود که مثل 
افغانستان، مثل ترکمنس��تان، مثل مانند اینها، اینجا 
هم یک قس��متی به نام ایرانس��تان میمانَد، بقّیه هم 
تقس��یم میش��ود بین دولتهای متف��ّرق- اینها ]هم[ 
میخواهن��د همان حرف را بزنن��د؛ در این امید بودند، 
تالشش��ان را هم کردند، توی دهنشان هم خورد لکن 
در ذهنشان هنوز هست؛ ]اّما[ به زبان نمی آورند. خب 
این دش��من است، ]مگر[ دشمن ش��اخ و ُدم دارد؟ از 
حاال نشس��ته اند، دارند برای دوران بعد از پایان برجام 
فک��ر میکنند که بعد از آن چ��ه محدودیّت هایی را بر 
ای��ران تحمیل کنیم -که دوران برج��ام به خیال آنها 
ده س��ال، دوازده س��ال مثاًل باید طول بکشد- از حاال 
دارن��د فکر آن وقت را میکنند ک��ه ما با ایران، آن وقت 
چه کار کنیم، چه بگویی��م، چه جوری عمل کنیم که 
محدودیّت ایجاد کنیم. دیگر دش��من از این بدتر؟ از 
این خبیث تر ؟ اینکه بنده میگویم انگلیِس خبیث، این 

خباثت اینها است.
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مخاطب شمایید

واکنش وزیر ارتباطات به اعتراض
یک کاربر

محمدج��واد آذری جهرمی وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات یک پس��ت اینستاگرامی در 
صفحه خود منتشر کرد و همچون مواقع پیشین، ذیل 
پس��ت وی، کامنت ها و نظرات بسیاری از مردم جای 
گرفت؛ در همین راس��تا  یک ش��هروند اهل بوکان، از 
قطع و وصل شدن اینترنت در شهرشان به وزیر اظهار 
گالی��ه کرد که این کامنت، واکن��ش جالب و در خور 
تقدیر وزیر ارتباطات را به دنبال داشت؛ آذری جهرمی 
خطاب ب��ه این کاربر که از عدم وجود پاس��خگو ابراز 
ناراحتی کرده بود، نوشت: " من جوابگوی شما هستم، 

میگم همین امشب رسیدگی کنند".

حرف حساب پشتوانه قدرت می خواهد 
س��ید عزت اهلل ضرغامی عضو ش��ورای عالی 
فضای مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی 

درصفحه اینستاگرامش نوشت: 
»گفتمان زور! هر چه س��عی می کن��م، این نوه ها را 
با فرهنگ گفتگو و مذاکره و دیپلماس��ی آش��نا کنم، 
آخرش یه راس��ت میرن سراغ تفنگ و کلت و اسباب 
بازی های جنگی! یه کلکسیون هم از انواعش رو دارن 
و بعضی موقع با گلوله های پالستیکی به سر و صورت 
ما می زنن. چیزی هم نمیشه گفت! به مادر، پدرشون 

بر می خوره!
پی نوش�ت: چندی پیش یکی از بزرگان با اس��تناد به 
آیه "فقوال له قوال لینا لعله یتذکر اؤ یخشی" )طه-44( 
فرموده بود، همانطور که خداوند به موسی و هارون می 
گوید که با فرعون به زبان "لین" و نرم سخن بگویید، 
پ��س ما ه��م باید با طرف ه��ای مذاکره مث��ل امریکا 
همینگونه س��خن بگوییم و از درشت گویی بپرهیزیم! 
اش��کال این مطابقت قرآنی با آمریکای امروز، در این 
اس��ت که بحث ما متفاوت از ارش��اد و هدایت اس��ت. 
آن��ان ثابت کرده اند که ج��ز زبان زور، زبان دیگری را 
به رس��میت نمی شناسند.  متاسفانه حرف حساب در 
دنیای امروز، اگر از پش��توانه ق��درت مقابله برخوردار 
نباشد خریداری ندارد.  هشدار رهبر انقالب در حادثه 
منا، س��رنگون کردن پهپاد های متج��اوز آمریکایی و 
توقیف نفتکش انگلیس��ی از اقدامات مقتدرانه و موفق 

در همزبانی با آنهاست!«

سیاست مجازی

آزادی نفتکش ایرانی، شکست ائتالف 
آمریکایی- انگلیسی

در پی اقتدار جمهوری اسالمی، »جبل طارق« مجبور به آزاد سازی  »گریس ۱« شد

رئیس جمهور آمریکا به ضعف خود و اقتدار ایران اعتراف کرد
جانشین فرمانده سپاه پاسداران:


