
  به استناد بخشنامه وحدت رويه كه روزگذشته 
دادستان كل كش�ور ابالغ كرد ارتكاب قمار با هر 
وسيله و ابزاري ولو در فضاي مجازي و سايت هاي 

قمار حرام و جرم است

وزير اطالعات براي پاسخ درباره تأييد صالحيت 
نجفي در فراكسيون نمايندگان واليي حاضر شد
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س�امانه ملي امالك، كاهش قيمت ارز و احتمال 
عرضه بيش�تر مس�كن تا پايان س�ال از عوامل 

كاهش احتمالي نرخ مسكن است
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جرم است
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ملكه، مادربزرگ من است!
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ملکه، مادربزرگ من است!

اسناد تازه از ارز  هایی که در مسیر واردات دارو گم شده 

فرمانده هوافضای سپاه: دروغ ترامپ آنقدر بزرگ بود که خودمان هم اول باور کردیم

حال خوش ایرانی  از خفت انگلیسی

حاال می فهمم راز طول عمر 
 حسین قدیانی
  یادداشت

ملکه را! پیرزنی که در کودکی 
آموخته بود » خورشید هرگز 
در مستعمرات بریتانیا غروب نمی کند. « اینک ترمز خورده به 
خاطراتش در تنگه هرمز! آری! گاهی باید خدا را شکر کرد به 
خاطر عمری که به دشمن می دهد! اگر روباه پیر به این سن و 
سال نمی رسید، کجا می خواست شاهد حقارت انگلیس در 
آب های جنوبی سرزمین مقدس ما باشد؟! نه! این ایران، ایران 
عصر پهلوی نیس��ت که مدام از غرب، کت��ک بخورد و عین 
خیالش نباشد! ۴۰ سال پیش در این دیار خوش نقشه، انقالب 
شد تا خلیج فارس برای همیشه » خلیج فارس « باقی بماند! 
دیروز مختصری تحقیق کردم و فهمیدم پیرزن شیطان پرست 
بریتانیای سابق بر این کبیر، درست هم سن مادربزرگم است 
و البد هم سن بسیاری دیگر از مادران شهدای دوران سراسر 
افتخار جبهه و جنگ! نخستین سالیان دهه ۶۰ هر چه پول بود 
و هر چه ثروت بود و هر چه قدرت بود، یکی هم در دست همین 
ملکه انگلیس بود و نامرد البد توهم زده بود می تواند به چشم 
حقارت، به پر چادر عزیز که تازه داغ دار جگرگوشه اش شده 
بود، بنگرد! ۱۰ اردیبهشت ۶۱ اما خیلی زود به سوم خرداد 
رسید و ملکه فهمید؛ خدای پاسدار خون بابااکبرهای شهید، 
از غرب حام��ی صدام، بس��ی بزرگ تر اس��ت! آن روزی که 
امریکایی ها، هواپیمای مس��افربری ما را زدند، حکام همین 
انگلیس، نه تنها ابراز ش��ادی کردند، بلکه ح��ق را دادند به 
یانکی ها! تا این حد شیطان پرست! اما جانم به حکمت خدا که 
هم ملکه انگلیس را زنده نگه داشت و هم عزیز مرا! اگر » ملکه « 
به بانویی می گویند که از فرزندانش جز اقتدار و شکوه و عزت و 
عظمت نمی بیند، بگذار ناظر بر آخرین حماسه سپاه تا لحظه 

نگارش این متن یعنی توقیف حماس��ی نفتکش انگلیسی، 
تجدیدنظری اساس��ی در مفاهیم کنم و فاش بگویم؛ ملکه، 
مادران شهدا هس��تند، نه این عجوزه که خیلی وقت است 
خورشید به رخش نتابیده! هیهات! خورشید هرگز از صورت 
مادران شهدا و هرگز از بلندای قایق عاشورا و هرگز از ستاره های 
لباس تکاوران سپاه و هرگز از دل دریایی شیربچه های نیروی 
دریایی و هرگز از چفیه روی دوش امام عاشوراییان، غروب 
نمی کند! اصاًل شبیه ملکه   ها نیست عجوزه ای که با ترامپ 
می پرد! گل های کالهش در ساحل بندرعباس، عجب ریخت! 
کرک و پرش عجب ریخت! و این همان آنی بود که مادربزرگ، 
یک چشمش به قابلمه  قرمه سبزی بود و یک چشمش به اخبار! 
آخ که چه عشقی کرد عزیز و همه عزیزان، وقتی در تلویزیون 
دیدند همرزمان شهدا، از آسمان، انگار که سربازان خورشید 
باشند، بر پهنه نفتکش متجاوز انگلیس��ی فرود آمدند و آن 

کردند که باید! و این صحنه را ملکه زپرتی هم دیده قطعاً!
و البد جلدی یاد این جمله افتاده که » خورش��ید هرگز در 
مستعمرات بریتانیا غروب نمی کند! « خورشید اما در طواف 
خون شهید است و هر روز اشعه هایش را می فرستد دستبوس 
عزیز! و دستبوس همه مادران ش��هدا! ملکه انگلیس که به 
مرده ای متحرک شبیه اس��ت؛ شبیه جادوگرانی بدترکیب 
که روزگار بچگی، درست با همین قیافه نکبتی به خواب ما 
می آمدند تا پدران ما را بدزدند و ببرند ولی به یمن این شهدای 
مدافع حرم، من حتی مادر شهیدی هم می شناسم که تنها و 
تنها ۴۸ سال سن دارد! بگو در حکم دختر عزیز! زمان جنگ، ما 
حتی برای تهیه سیم خاردار هم مشکل داشتیم و چه غریبانه 
بود قصه حس��ین فهمیده! االن اما آن سوی آب های خلیج 
فارس، جوانان بحرینی با نام و یاد محسن حججی، برای تاسوعا 

و عاشورا مراسم می گیرند! هیمنه هر ملکه ای را به فرزندانش 
می شناسند؛ از جمله فرزندان ملکه، قطعاً یکی هم پترائوس 
گوربه گوری است که آمده بود تا مرزهای منطقه را باب میل 
شیطان بزرگ بچیند لیکن خداوند منان که حاج قاسم ما را 
باری از کربالی ۴ به کربالی ۵ رسانده بود، در این سالیان تا 
خود کربال برد! و حاج قاسم، فرزند همه مادران شهداست! و 
همه مادران شهدا، درست مثل خورشید، دعاگوی سربازان 
و س��رداران این آبادی رویایی اند! دلم می خواهد برگردم به 
روزگار بچگی های دهه ۶۰ و با کاغذ این متن، موشکی درست 
کنم و از پشت بام خانه مصفای عزیز، بفرستمش حیاط کاخ 
ملکه ای که بود! روزی برد موشک های ما فقط تا تخته سیاه 
خانم معلم بود اما خورشید چنان بر خون روشن طهرانی مقدم 
تابید که اینک هیچ خفاشی ولو بر فراز آسمان حیفا و تل آویو، 
بلکه هم دورتر، از تیررس نگاه هم چون عقاب موشک های ما 
در امان نیست! آهای خانوم الیزابت! مادران این تکاوران، این 
دریادالن، این حافظان امن و امان ایران س��رافراز ما، عجب 
آشی برایت پختند که یک وجب روغن داشت! نه! اصالً شبیه 
ملکه   ها نیس��تی! از این پس هر وقت یاد جمله » خورشید 
هرگز در مستعمرات بریتانیا غروب نمی کند « افتادی، یک 
» زرشک « هم بگو حتماً پشت بندش! یا چه می دانم؟! بگو؛ 
جوانی کجایی که یادت بخیر! عزیز می گوید: » شیطان هر 
روز دم غروب، از ملکه انگلیس، خواستگاری می کند! « عزیز 
می گوید: » ت��ار و پود پارچه پالتوی قرم��ز ملکه انگلیس، از 
خون کودکان صبرا و شتیال است! « چه می گوید عزیز، ملکه 
انگلیس؟! راست می گوید؟! راست می گوید که تو هر شب، 
خواب قایق عاشورا می بینی و وقتی از ترس، بلند می شوی، 

دربه در می گردی دنبال خورشید؟!

 ب�ا افش�اگری های وزي�ر 
کبری فرشچی 

  اجتماعی
بهداش�ت در ح�وزه دارو و 
تجهي�زات پزش�كی بازار 
افشاگری و تكذيب و تأييد حسابی داغ شده و هر روز اسناد 
و مدارك تازه ای از فسادهای اين حوزه منتشر می شود. 
آخرين نسخه افشاگری های اتفاق افتاده در حوزه غذا و 
دارو انتشار نامه ای از سيد كامل نقوی نژاد، معاون توسعه 
مديريت و منابع به معاون تازه نفس س�ازمان غذا و دارو 
اس�ت؛ نامه ای كه نش�ان می ده�د 10 ش�ركت دارويی و 
تجهيزات پزش�كی تعهدات ارزی خود را ب�ه مبلغ 130 
ميليون يورو ايفا نكرده اند. اين نامه نسخه قديمی تری نيز 
دارد؛ نسخه ای كه در 18 خرداد از سوی رئيس ، رئيس  دفتر 
و سرپرست نهاد رياست جمهوری به چهار وزير از جمله 
وزير بهداشت ارسال شده و پيرو نامه ارسالی بانك مركزی 
درباره عدم ايفای تعهد 10شركت داروسازی و تجهيزات 
پزشكی در برابر ارزی كه دريافت كرده اند، دستور رسيدگی 
صادر كرده است. حاال مدير روابط عمومی وزارت بهداشت 
درباره نامه واعظی می گويد  نامه قديمی است    و تأكيد دارد  
 بعضاً اين شركت  ها تعهدات خود را انجام داده اند!    در بازار 
داغ افشاگری رانت  ها و فسادهای دارويی، رئيس اتحاديه 
واردكنندگان دارو معتقد است  در اين پروسه امكان تخلف، 
تقلب، گرانفروشی و ورود دارو به بازار سياه وجود ندارد، 
ش�ود .  انج�ام  مافياي�ی  كار  ي�ك  اينك�ه  مگ�ر 

رد و بدل شدن اتهامات گسترده و رو شدن اسنادی از تخلفات 
در حوزه غذا و دارو همچنان ادامه دارد. حاال دو سند تازه رو 
شده اس��ت. دو نامه یکی نامه رئیس دفتر رئیس جمهور به 
چهار وزیر که در پی نامه بانک مرکزی درباره تخلفات ارزی 
۱3۰میلیون یورویی ۱۰ شرکت دارو و تجهیزات پزشکی و 
برای پیگیری آن نوشته ش��ده و دیگری نامه معاون توسعه 
مدیریت و منابع به معاون تازه نفس سازمان غذا و دارو برای 

پیگیری همین ۱3۰ میلیون یورو ارز گمشده ! 
  روابط عمومی وزارت بهداشت: پيگيری می كنيم

کیان��وش جهانپ��ور، رئیس مرک��ز روابط عموم��ی وزارت 
بهداش��ت در واکنش به خبر نامه محم��ود واعظی، رئیس 
 دفتر و سرپرس��ت نهاد ریاس��ت جمهوری به چهار وزیر از 
جمله وزیر بهداشت درباره گم ش��دن یک میلیارد یورو ارز 
دولتی می گوید:    این نامه قدیمی اس��ت و قاعدتاً یکسری از 
این ش��رکت های دریافت کننده ارز برای واردات تجهیزات 
پزش��کی بعد از آن تاریخ تعهدات خود را ایف��ا کرده اند. این 
نامه در راس��تای اقداماتی اس��ت که در وزارت بهداشت در 
ماه های پایانی سال گذشته و در ماه های ابتدایی سال جاری 
انجام شده، برای اینکه دقیقا تفکیک ش��ود چه کسانی ارز 
گرفته اند و در قبال آن چه چیزی را وارد کرده اند و آیا مطابق 
ثبت سفارش��ات، واردات انجام شده اس��ت یا خیر و بعد از 
آن هم رهگیری شود تا جایی که اطمینان حاصل شود که 
 تجهیزات وارد شده به دست مشتری واقعی به قیمت مصوب 

رسیده باشد.    به گفته وی، دس��تور رئیس جمهور دقیقاً در 
همین جهت بود که آیا این شرکت های واردکننده تجهیزات 
پزشکی تعهدات خود را انجام داده اند یا خیر. جهانپور ادامه 
می دهد:  فکر می کنم بعضاً این شرکت  ها تعهدات خود را انجام 
داده باشند و دستگاه های نظارتی هم گزارش آن را تهیه کرده 
باشند. البته همچنان تیم  هایی را با دستور وزیر بهداشت در 
سازمان غذا و دارو داریم که در حوزه تجهیزات پزشکی همه 
شرکت  هایی را که ممکن است ارز برای واردات دریافت کرده 

باشند، پیگیری می کنند.   
  امكان تخلف نيست مگر برای مافيا 

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ضمن اشاره 
به پروسه واردات دارو به کشور، تأکید می کند  در این پروسه 
امکان تخلف، تقلب، گرانفروشی و ورود دارو به بازار سیاه وجود 

ندارد، مگر اینکه یک کار مافیایی انجام شود.   
به گفته وی، براس��اس ثبت س��فارش انجام شده، شرکت 
واردکننده دارو از س��ازمان غذا و دارو درخواست تخصیص 
ارز می کند. سپس سازمان غذا و دارو اطالعات ثبت سفارش 
شرکت واردکننده دارو را بررسی می کند تا با سیاست   هایی 
که از پیش برای آن ش��رکت تعیین کرده، مغایرت نداشته 
باشد. بر این اساس کمیته تخصیص ارز در سازمان غذا و دارو 
که متشکل از تعدادی از مدیران این سازمان است، براساس 
اولویت های کشور و شاخص های دیگر پروفرما  ها را بررسی 
کرده و فهرست پیشنهادی خود را به بانک مرکزی می دهد. 

  سیاسی فرمانده هوافضای سپاه 
اعالم كرد: دروغ بزرگی 
كه ترامپ گفت، آنقدر بزرگ بود كه خودمان نيز اول 
باور كرديم كه توانسته اند يك پهپاد ما را ساقط كنند. 
به گزارش ایسنا، سردار امیرعلی حاجی زاده عصر دیروز 
پس از جلسه کمیس��یون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس در جمع خبرنگاران گفت: پس از ادعای ترامپ در 
خصوص سرنگونی یک پهپاد ایرانی یگان های مختلف را 
چندبار کنترل کردیم، زیرا موضوع برای ما باورپذیر نبود 
که دروغ به این بزرگی را خودش به صورت مستقیم در 
رسانه بیان کند. وی افزود: به همین علت چند ساعتی در 
تکذیب خبر تأخیر داشتیم و در نهایت دیدیم که پهپاد 
بدون سرنشین ما فعالیت ناوگروه را قبل از تنگه هرمز و 

تا زمان خارج شدن از آن رصد کرده است. 
سردار حاجی زاده گفت: خود آنها نیز پس از مدتی تقصیر 
را به گردن بولتون انداختند. وی افزود: در جلسه کمیسیون 

آم��وزش، تحقیقات و فناوری گزارش��ی از پیش��رفت   ها و 
دس��تاورد  ها در عرصه های مختلف موشکی، هواپیماهای 

بدون سرنشین و بمب های هوشمند ارائه کردیم. 
سردار حاجی زاده گفت: همه این دس��تاورد  ها در واقع 
با تالش افراد و مس��ئوالنی که در مجموع��ه هوافضای 
س��پاه بوده اند و همچنین به کارگیری نخبگان کش��ور، 
دانشگاه   ها و جوانان به دست آمده است. وی افزود: نکته 
مهم این است که اگر ما در سایر بخش   ها که مشکل داریم 
از دانشگاه   ها و جوانان اس��تفاده کنیم، مسائل با تکیه بر 

توان داخلی به سرعت قابل حل است. 
س��ردار حاجی زاده گفت: در جلسه کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری در این ب��اره صحبت کردیم که ما از 
گوشه کوچکی از ظرفیت   ها توانسته ایم استفاده کنیم و 
این موفقیت   ها که ملت شریف ایران در ماه   ها و سال های 
اخیر دیده اند، حاصل شده است. وی افزود: دستاورد  ها با 
قدرت و ظرفیت های دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان 

و توانمندی های داخلی به دست آمده و خواهش ما این 
است که سایر مسئوالن نیز این روش را آزمایش کنند، 

ضرر نخواهند کرد. 
س��ردار حاجی زاده در پاس��خ به پرسش��ی در خصوص 
اختص��اص یک پ��ادگان به پژوهش��گران ب��رای انجام 
تحقیقات گفت: ما چند سالی اس��ت که با حجم زیادی 
از نخبگان کشور مواجه هستیم که ظرفیت به کارگیری 
آنها را نداریم و در نهایت تالش کردیم مکانی در اختیار 
این افراد قرار دهیم که بتوانند فعالیت کنند. وی گفت: 
هم اکنون حدود ۷۰۰ نفر در یک پادگان مشغول فعالیت 
هستند که البته ش��عبه   هایی نیز در سراسر کشور ایجاد 
کرده اند و قرار شد اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس نیز از آن بازدید کنند. 
در این جلسه از تالش   ها و فعالیت های سردار حاجی زاده 
با اهدای لوح قدردانی ش��د که وی در این باره گفت: ما 

خادم ملت و سرباز مقام معظم رهبری هستیم. 

»اس�تينا ايمپ�رو « وف�اق 
 محمدصادق فقفوری

  گزارش
پرغ�رور ملی ايج�اد كرد. 
توقيف اين نفتكش ايرانيان 
را بزرگ و بريتانيا را صغير كرد. حاال با گذشت دو روز از اين 
اتفاق چپ و راس�ت، خردسال و ميانس�ال و كهنسال، 
فضای مجازی و واقعی، كوچه و تاكس�ی، در و همسايه، 
همه جا و همه كس با غرور خاصی از توقيف نفتكش متعلق 
به انگليس ياد می كنند. كسی گمان نمی كرد ايران به 
اي�ن زودی دزدان درياي�ی بريتانيای س�ابقًا كبير را 
به خاطر نقض قوانين بين المللی پشيمان كند. همزمان  
شب گذشته انتش�ار تصاوير به اهتزاز درآمدن پرچم 
ايران بر عرش�ه كش�تی انگليس�ی  موج خوشحالی 
رس�اند. اوج  ب�ه  را  مج�ازی  فض�ای  كارب�ران 

 کلیپ لحظه ورود تکاوران سپاه به عرشه نفتکش انگلیسی و 
هدایت این غول بی شاخ و بی دم به آب های ساحلی کشورمان 
پس از نق��ض مقررات عرفی ش��ده حق��وق بین الملل، آن 
قدر دس��ت به دست می چرخد و تحس��ین هر بیننده ای را 
برمی انگیزد که »عدو شود س��بب خیر « را در عمل متعین 
می کند. تحسین اقدام ایرانیان محدود به داخل کشور هم 
نیست و حتی مسئوالن قبلی خود انگلیس هم انگار از عمل 
»مقابله به مثل « ایران حظ کرده اند. در کنار کم محلی قابل 
پیگیری بعضی از پادوهای داخلی ملکه نسبت به این واقعه 
عظیم، اپیدمی عزت توقیف »استینا ایمپرو « به حدی بوده 
است که جک اس��تراو، وزیر خارجه اسبق انگلیس و جرمی 
 کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس نیز هم نوا با غرور ایرانیان 
شده اند و جمالت صریحی در حمایت از این اقدام غرورآفرین 

ابراز کرده اند !
فقط به عن��وان یک نمونه، از دو روز گذش��ته عکس��ی از 
پهل��وی مع��دوم به س��رعت در فض��ای مجازی دس��ت 
به دست می ش��ود که در حال بوس��ه زدن بر دست ملکه 
انگلیس است و وجه مش��ترک اظهارنظر کاربران مجازی 
پای این عکس این اس��ت: »گذش��ت آن زم��ان «! و واقعاً 
هم زم��ان لگدمال کردن ع��زت ایرانیان با بوس��ه زدن بر 

دست اجنبی های روباه صفت گذشته اس��ت. دوران بزن 
و در رو هم طی ش��ده اس��ت. طی ش��دن این ایام دو روز 
 پیش و با توقیف »اس��تینا ایمپرو « متبلورت��ر، عینی تر و 

ملمو س تر شد. 
  همه جا عزت و غرور

چه در تاکسی بنشینی و چه در قهوه خانه، چه با اصالح طلب 
صحبت کنی چه با اصولگرا، چه مخاطبت یک فرد نوجوان 
باشد چه یک میانسال جاافتاده، چه اخبار را به گوشت بشنوی 
و چه با چش��مانت در این و آن شبکه و کانال بخوانی، کسی 
نیست که از توقیف نفتکش بریتانیایی که نقض کننده قوانین 

بین المللی بوده است ابراز غرور نکند. 
وفاق ملی، آن هم با یک عزت و غرور بی بدیل، اولین و شاید 
مهم  ترین نتیجه اقدام نیروی دریایی سپاه بود. تا پیش از آن 
انگار روح ایرانی خمود و منتظر بود. منتظر بود تا زورگویی 
روباه پیر و دزدی دریایی سربازان ملکه را جبران شده ببیند. 
حاال اما ورق برگشته اس��ت و همه با سر بلند از توقیف یک 
نفتکش می گویند. نفتکش چه کسی؟! نفتکش متعلق به 

بریتانیای صغیر! 
با این همه اما پادوهای داخلی ملکه هم بیکار ننشس��ته اند. 
در روز و در حال و هوایی که همه سرمست غرور و عزتند، نه 
تنها تیتر و عکسی از این غرور همه گیر منتشر نکردند، بلکه 
برعکس سعی کردند حتی خطی هم ننویسند که به تریج 

قبای ملکه برنخورد!
  پادوهای داخلی

مثاًل »فریدون مجلسی « از دیپلمات های سابق و از حامیان 
برجام در مصاحبه با روزنامه آرمان و در پاسخ به این سؤال که 
»طی روزهای گذشته ایران یک نفتکش انگلیسی را توقیف 
کرده که واکنش مقامات انگلیسی را در پی داشته و بسیاری 
این مسئله را به اقدام متقابل ایران تعبیر کرده اند این مسئله را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ « در یک موضع واداده و از سر انفعال 
گفته است: »شور، احساسات و هیجانات جنگاوران ما باعث 
شده که خود را در موضع برتر ببینند و تسلیم نمی شوند چون 
تسلیم شدن را معادل شکست می دانند. لذا ممکن است که به 

خواسته انگلیس تن در ندهند و بگویند ما این نفتکش را برای 
بازرسی نگه داشتیم و پس از چندی آن را ر  ها کنند. پرسش 
این است که آیا ما در شرایطی هستیم که در هر حالت، عمل 
متقابل انجام دهیم؟ و آیا بهتر نیست این توانایی را در مقابله 
با تحریم های امریکا به کار ببریم که اکنون یک س��ال است 
کشور را مورد تحریم بین المللی قرار داده، بانک  ها و تجارت 
بین المللی را به روی ما بسته و به کشورهای دیگر فشار آورده 
که با ایران تجارت نکنند. لذا اگر توانایی داریم ما هم باید امریکا 
را تحریم کنیم و بانک های خودمان را به روی امریکا ببندیم و 
به کشورهای دیگر نیز بگوییم که با امریکا تجارت نکنند وگرنه 

با پاسخ سخت ایران مواجه خواهند شد.«
  عزت عالمگير

با این همه اما موافقان موضع ایران و غرور ایرانی محدود به 
داخل کشورمان نبوده اند. روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی 
با تیتر » ایران غرب را به چالش می کشد « به استقبال خبر 
توقیف نفتکش انگلیسی رفته اس��ت. القدس العربی در این 
باره با اشاره به اینکه سپاه پاس��داران ایران دلیل توقیف این 
نفتکش را عدم تبعی��ت از قوانین بین الملل��ی دریانوردی 
برشمرده است، می نویسد  »این درحالی است که نیروهای 
دریایی بریتانیایی پیش تر در جبل الطارق یک نفتکش ایرانی 

را توقیف کرده بودند.«
جک استراو هم در این باره گفته اس��ت ایرانی   ها حق دارند 
از »روباه استعمارگر « خشمگین باشند. وزیر خارجه اسبق 
انگلیس تصریح کرده اس��ت: ایرانی  ها دالیل خوبی دارند تا 
از »روباه حیله گر و اس��تعمارگر « - لقبی که به ما داده اند - 
خشمگین باشند. برای هشت سال، ایران عماًل تنها بود. این 
کشور توانست از شکستی سنگین فرار کند. پس از دو قرن 
تحقیر، ایران بیش از هرچیز به دنبال احترام و به رس��میت 

شناخته شدن است. 
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس نیز همنوا با عزت 
ایرانیان و به نقل از دیلی میل گفته اس��ت : ترامپ مس��بب 
تنش  ها در خلیج فارس است؛ او بود که از برجام بیرون رفت. 

ترامپ در خروج از برجام نیز مقصر است. 

يادداشت هاي امروز

پادواني هم مشکل ملي نشود!
فريدون حسن
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شرط غلبه بر دشمن
حسن رشوند

2

لندن رها کند تا رها شود! 
رضا حجت

۱۵

 رئيس سازمان بسيج : 

به باور ما همه ملت ايران 
بسيجي اند

  همه ملت ایران بسیجي هستند و بدون تردید باوري که در 
سازمان بسیج وجود دارد، این است که همه ملت ایران بسیجي اند، 
حتي کس��اني که انتقاداتي دارند، آنهایي که از ملت ایران جدا 

شده اند اندک هستند |   صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 به جاي بستن دهان منتقدان  ، کار کنيد!
 اين وادادگي

 طبق کدام اصل سياست ورزي است؟!
صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه  31 تير 1398   -    19 ذی القعده1440

سال بيست و يكم- شماره 5705 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

مادورو: اين ظريف خود يك پهپاد است!

 دروغ ترامپ آنقدر بزرگ  بود 
که خودمان هم اول باور کردیم!

   سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه: پس از ادعای ترامپ در خصوص سرنگونی يك پهپاد ايرانی 
يگان های مختلف را چندبار كنترل كرديم، زي�را موضوع برای ما باورپذير نبود ك�ه دروغ به اين بزرگی را 
خودش به صورت مستقيم در رس�انه بيان كند. به همين علت چند ساعتی در تكذيب خبر تأخير داشتيم 
و در نهايت ديديم كه پهپاد بدون سرنشين ما فعاليت ناوگروه را قبل از تنگه هرمز و تا زمان خارج شدن از 

آن رصد كرده است | همين صفحه

»اس��تینا ایمپرو « وفاق پرغرور ملی ایجاد کرد. توقیف این نفتکش ایرانیان را بزرگ 
و بریتانیا را صغیر کرد. حاال با گذش��ت دو روز از این اتفاق چپ و راست، خردسال و 
میانسال و کهنسال، فضای مجازی و واقعی، کوچه و تاکسی، در و همسایه، همه جا 
و همه کس با غرور خاصی از توقیف نفتکش متعلق به انگلیس یاد می کنند. کس��ی 

گمان نمی کرد ایران ب��ه این زودی دزدان دریایی بریتانیای س��ابقاً کبیر را به خاطر 
نقض قوانین بین المللی پشیمان کند. همزمان  شب گذشته انتشار تصاویر به اهتزاز 
درآمدن پرچم ایران بر عرشه کشتی انگلیسی  موج خوشحالی کاربران فضای مجازی 

را به اوج رساند | صفحات 1و15

 نشانه های ضعف انگليس در  جنگ نفتكش ها /  لندن : نمي توانيم از همه نفتكش هاي مان محافظت كنيم

 گاردين: بولتون عامل توقيف نفتكش ايران بود

پرچم ايران بر فراز نفتكش انگليسی به اهتزاز درآمد

حال خوش ایرانی از خفت انگليسی


