
   خبر یک 

رمزگشايي از ماجراجويي انگليس
اگرچه ۱۲ شهريور )سالروز ش��هادت رئيس علی دلواري فرمانده نيروهاي 
مقاومت تنگستان در برابر متجاوزان انگليسی( به نام روز مبارزه با استعمار 
انگليس نام گذاري شده، اما از آنجا كه فيل روباه پير ياد هندوستان كرده و 
به ياد گذشته هاي نكبت بارش مجدداً به دزدي دريايي رو آورده و با توقيف 
نفتكش ايراني در تنگه جبل الطارق، محيط بين الملل را ناامن كرده، فرصت 

مناسبي است تا نكاتي چند را در اين خصوص يادآور شويم. 
مردم جهان انگلستان را بنيان گذار و پدر استعمار مي دانند. ريشه استعمار 
انگليس به بعد از انقالب صنعتي در اروپا بر مي گردد. قرن پانزدهم انگليس را 
به نام امپراتوری استعماري مي شناختند. امپراتوری استعماري انگلستان به 
مدت ٤۰۰ سال تقريباً بر كل جهان سيطره داشته است. نقطه اوج امپراتوری 
روباه پير به قرن ۲۱ و س��ال ۱۹۲۲ ميالدي بر مي گردد. ۱۰۰ سال پيش 
مجموع مستعمرات انگلستان حدود ۳۵۵۰۰۰۰۰ متر مربع و با جمعيتي 

بالغ بر ٤۵۰ ميليون نفر بوده است. 
در افول استعمارگري انگلستان بعد از جنگ دوم جهاني، عوامل متعددي 
نقش داشته كه مهم ترين آنها به »اختالف با ژنرال دوگل و ابهام در پيوستن 
به جامعه اقتصادي اروپا«، »بحران شديد اقتصادي داخلي انگلستان«، »عدم 
كمك امريكا به انگليس به دليل درگير بودن در جنگ ويتنام«، »موج نفرت 
عليه انگليس در نتيجه شكست اعراب در جنگ ۶ روزه با رژيم صهيونيستي« 
و »پيروزي قاطع حزب كارگر در انگليس كه مخالف حضور در منطقه بود« 

بر مي گردد. 
انگليسي ها با كمپاني هند شرقي بر بخش هاي وسيعي از آسيا مسلط شده 
بودند اما به دليل ظرفيت هاي بس��يار باالي روحانيت تشيع و قدرت نفوذ 
علماي شيعه در بين مردم، استعمار انگليس به رغم تحريكات و تجاوزهاي 
متعدد، هرگز موفق به الحاق ايران به مستعمرات خود نشد اما به دليل ناتواني 
و ضعف شاهان قاجاري، همواره ايران محل تاخت و تاز قواي متجاوز انگليسي 
بوده و به ويژه بعد از جنگ جهاني اول كشور و مردم ايران خسارات مادي و 
معنوي كالن و غيرقابل جبران ديده و با كشته شدن نيمي از جمعيت ايران، 
نفرتي عميق و ماندگار از استعمارگري روباه پير انگليس به جا گذاشته كه 
به هيچ وجه درد زخم هاي تجاوزات و حيله گري هاي انگليس التيام پذير 
نيست به گونه اي كه ضرب المثل »كار كار انگليسی هاست« در بين همه 
ايرانيان شهره خاص و عام بوده و مردم ايران انسان هاي موذي و حيله گر را 

چرچيل لقب مي دهند. 
جك استراو )وزير خارجه اسبق انگليس كه تهيه و تحميل بيانيه سعدآباد 
به دولت هفتم و هشتم و محروم كردن ايران از حقوق هسته اي را در كارنامه 
خود دارد( در يادداشتي در نشريه ديلي ميل نوشته: »مردم ايران داليل خوبي 
دارند تا از »روباه حيله گر و استعمارگر« -لقبي كه به ما داده اند- خشمگين 
باشند... ايران هرگز مستعمره بريتانيا نبوده اما اين به اين معني نيست كه ما 
از اين كشور براي رسيدن به ثروت و قدرت، بهره كشي نكرده ايم ... در طول 
دو قرن ۱۹ و ۲۰ ما با رشوه و فريب، ايران را به انجام خواسته هايمان واداشتيم 
و هر وقت كه اينها نتيجه نداد، در اين كشور نيرو پياده كرديم ... ما در جنگ 
اول جهاني به اين كشور تجاوز كرديم و با اين كار به شكل گيري يك قحطي 
فاجعه بار كمك كرديم ... ما در سال ۱۹٤۱ شاه ايران را كنار گذاشتيم و پسر 

ضعيف تر و حرف شنوتر او را بر سركار آورديم. 
و اما در باره انگيزه انگليسي ها از دزدي دريايي ديدگاه هاي متفاوتي وجود 
دارد. برخي علت اين اقدام ابلهانه انگليسي ها را بروز اختالفات و مشكالت 
داخلي در هيئت حاكمه خود به ويژه افتادن انگليس در تله برگزيت و تالش 
براي مديريت افكار عمومي مردم انگلستان می دانند. برخي ديگر اين اقدام 
را حلقه اي از اقدامات غرب براي معامله قرن در باره سرنوش��ت فلسطين 
مي دانند، در عين حال برخي ديگر اين دزدي دريايي را با گام هاي ايران در كم 
كردن تعهدات خود در برجام مرتبط دانسته و معتقدند انگليسي ها در زنجيره 
تكميلي غرب با اين اقدام قصد داشته اند به ايران تذكر عملي داده و ايران را 
وادار به بازگشت به تعهدات برجامي كنند. برخي نيز بر اين باورند كه می تواند 
مجموعه اي از اهداف در  طراحي اين دزدي دريايي نقش داشته است.  عالوه 
بر منطق عقلي، تجربه نيز ثابت كرده كه كشورهاي زورگو و استعمارگر مانند 
انگليس و امريكا اگر احساس كنند كشوري ضعيف است، فشارها بر آن كشور 
را تشديد مي كنند. اگر اقدام انگلستان عليه نفتكش ايران جواب نمي گرفت، 
بي شك قارون هاي منطقه اي و وهابيون هم پيمان غرب نيز براي ما قداره بند 
مي شدند و اقدامات مشابه ديگر از سوي انگليس و ساير دولت هاي جبهه 
شرارت غربي ، عبري و وهابي عليه كشتي هاي ايراني قابل انتظار بود و به بيان 

دقيق تر انگلستان حق كشتيراني آزاد ايران را سلب مي كرد. 
ترديدي نيست كه انگليس با پروپاگاندا قصد مرعوب كردن ايران و تحميل 
شرايط ظالمانه بعدي را داش��ته و دارد كه در اين صورت هر عقل سليمي 
مي پذيرد كه هزينه عقب نشيني و تسليم شدن به مراتب بيشتر از هزينه 
ناچيز مقاومت و نمايش اقتدار ايران است. امروز به جز غرب زده ها و مرعوبين 
داخلي تقريباً تمام تحليل گران داخلي و بين المللي متفقاً اقدام ايران را نشانه 
هوشمندي و اقتدار ايران دانسته و رسماً به سران انگليس خطر مقابله با ايران 
و هزينه هاي غيرقابل جبران و باورناپذير بستن تنگه هرمز و ناامن شدن هر 
گونه تردد كشتيرانی را گوشزد مي كنند. ايران اسالمي پس از ساقط كردن 
مدرن ترين، گران ترين، فني ترين و پيچيده ترين پهپاد جاسوسي امريكا اينك 
رسماً به دولت خبيث انگليس متذكر مي شوند كه دوران بزن در رو و تحميل 

فشار بدون هزينه، تمام شده است
در خاتمه اين يادداشت كوتاه اين نكته كليدي را نيز متذكر مي شويم كه 
اقدام ايران در توقيف كشتي انگليسي در خليج فارس اوالً به هيچ وجه يك 
اقدام تالفي جويانه نبوده و ثانياً اين اقدام صرفاً به دليل سرپيچي نفتكش 
انگليس��ي از مقررات بين المللي و عدم توجه به درخواست ها و اخطارها و 
خاموش كردن سيستم راداري خود صورت گرفته و ثالثاً اقدام سپاه نيز بنا به 
درخواست رسمي سازمان بنادر و كشتيراني ايران بوده است. بر اين اساس 
حق مقابله به مثل، گوشمالي دادن دزدان دريايي انگليس و اعمال اقتدار 
ايران كماكان محفوظ بوده و در صورتي كه دولت انگليس از دزدي دريايي 
خود اظهار پشيماني نكند قطعاً ايران ناچار به اعمال حق حاكميت و دفاع از 

حقوق مسلم خود خواهد بود. 

سيد عبداهلل متوليان

رهبر معظم انقالب در ديدار هيئتي عاليرتبه از جنبش مقاومت اسالمي )حماس(: 

موضوع فلسطين قطعًا به نفع دنياي اسالم تمام خواهد شد

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي صبح ديروز در ديدار هيئتي عاليرتبه 
از جنبش مقاومت اسالمي فلسطين )حماس(، 
قضيه فلسطين را قضيه اول و مهم ترين مسئله 
دنياي اسالم دانستند و با تمجيد از ايستادگي و 
مقاومت شگفت آور مردم فلسطين و گروه هاي 
مقاومت از جمله حماس، تأكيد كردند: پيروزي 
بدون مقاومت و مبارزه به دس�ت نمي آيد و ما 
براس�اس وعده تخلف ناپذير اله�ي معتقديم 
ك�ه موض�وع فلس�طين قطعًا ب�ه نف�ع مردم 
فلس�طين و دنياي اس�الم، تمام خواهد ش�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبري، در ابتداي اين دي��دار آقاي صالح العاروري، 
نايب رئيس دفتر سياسي حماس نامه آقاي اسماعيل 
هنيه، رئيس دفتر سياس��ي حماس را تقديم رهبر 

انقالب كرد. 
     در قضي�ه فلس�طين ب�ا هي�چ كش�وري 

رودربايستي نداريم
حضرت آيت اهلل خامنه اي با قدرداني از مواضع بسيار 
خوب و مهم آقاي اسماعيل هنيه در اين نامه، گفتند: 
حماس در قلب حركت فلسطين قرار دارد؛ همان گونه 
كه فلسطين در قلب حركت دنياي اسالم قرار گرفته 
است. ايشان ايستادگي و مقاومت مردم غزه و ساكنان 
ساحل غربي رود اردن را بشارت دهنده فتح و پيروزي 

خواندند و افزودند: خداوند به كس��اني كه ثابت قدم 
در راه او ايس��تادگي كنند، وعده ي��اري و پيروزي 
داده است و البته تحقق اين وعده الزاماتي دارد كه از 
مهم ترين آنها جهاد و مبارزه و تالش خستگی ناپذير 
در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، فكري، اقتصادي 

و نظامي است. 
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد ب��ر اينكه جمهوري 
اسالمي ايران در قضيه فلسطين با هيچ كشوري در 
دنيا رودربايستي ندارد، خاطرنشان كردند: ما همواره 
ديدگاه خود را درباره فلسطين به طور صريح و شفاف 
اعالم كرده ايم و حتي در عرصه بين المللی كشورهاي 
دوست ما كه در اين زمينه با آنها اختالف نظر داريم 
مي دانند كه جمهوري اسالمي در قضيه فلسطين 

كامالً جدي است. 
     ايران از مواضع خود در موضوع فلس�طين 

كوتاه نخواهد آمد
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: يكي از علت های 
مهم دشمني با جمهوري اس��المي ايران، موضوع 
فلسطين است اما اين دشمني ها و فشارها موجب 
نخواهد ش��د كه اي��ران از مواضع خ��ود در موضوع 
فلسطين كوتاه بيايد، زيرا حمايت از فلسطين يك 
مسئله اعتقادي و ديني است. ايشان تأكيد كردند: 
اگر دنياي اسالم به  صورت متحد بر موضوع فلسطين 
ايستادگي مي كرد، اكنون ش��رايط بهتري داشت و 

دوري برخي كش��ورهاي دنباله رو امريكا همچون 
سعودي از موضوع فلسطين يك حماقت بود زيرا اگر 
از فلسطين حمايت مي كردند، مي توانستند در مقابل 
امريكا، امتياز بگيرند. رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر 
اينكه براساس سنت الهي، پيروزي مردم فلسطين 
و بازگش��ت اين س��رزمين مقدس به دنياي اسالم، 
موضوع عجيب و غيرقابل تحقق نيست، گفتند: ٤۰ 
سال قبل كسي باور نمي كرد در ايران كه مركز نفوذ 
و اميد امريكايي ها بود، يك حكومت ديني برسركار 
بيايد و سفارت اسرائيل در تهران به سفارت فلسطين 
تبديل شود اما اين موضوع غيرقابل باور محقق شد، 
بنابراين تحقق موضوعاتي كه در ظاهر عجيب به نظر 

مي رسند، امكان پذير است. 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي افزودن��د: اينكه آقاي 
سيدحس��ن نصراهلل مي گوي��د من ان ش��اءاهلل در 
مسجداالقصي نماز مي خوانم، براي ما يك اميد كاماًل 
عملي و قابل تحقق است. ايشان با تأكيد بر اينكه يكي 
از الزامات تحقق اين اميد، همان مواضع مستحكم و 
ايستادگي است كه آقاي هنيه در نامه خود به آن اشاره 
كرده است، گفتند: اگر همه ما به وظايف خود عمل 

كنيم، وعده الهي قطعاً محقق خواهد شد. 
     راه مقابله با طرح خائنانه معامله قرن

رهبر انقالب اسالمي با اش��اره به طرح خيانت آميز 
»معامله ق��رن« تأكيد كردند: ه��دف از اين توطئه 

خطرناك، از بين بردن هويت فلسطيني در ميان آحاد 
مردم و جوانان فلسطيني است كه بايد با همين نقطه 
اصلي، مقابله كرد و نگذاشت كه آنها با استفاده از پول، 

هويت فلسطيني را از بين ببرند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه مقابله با 
اين طراحي نيازمند كارهاي تبليغاتي و فرهنگي و 
فكري است، افزودند: يك راه ديگر مقابله با اين توطئه 
اين است كه مردم فلسطين، احساس پيشرفت كنند 
كه اين موضوع تا به حال به لطف خداوند اتفاق افتاده 
است. ايشان خاطرنشان كردند: در سال های نه چندان 
دور، فلسطيني ها با سنگ مبارزه مي كردند، اما امروز 
به جاي سنگ، مجهز به موشك های نقطه زن هستند 

و اين، يعني احساس پيشرفت. 
در اين ديدار آقاي صالح العاروري، نايب رئيس دفتر 
سياسي حماس ضمن ابالغ س��الم و تحيات آقاي 
اسماعيل هنيه و مردم فلس��طين خطاب به رهبر 
انقالب اسالمي تأكيد كرد: همانگونه كه جنابعالي 
اشاره كرديد، ما معتقديم براساس وعده الهي قدس و 
فلسطين از چنگال صهيونيست ها آزاد خواهد شد و 
همه مجاهدان و امت اسالمي، در مسجداالقصي نماز 
خواهند خواند. نايب رئيس دفتر سياسي حماس با 
اش��اره به مواضع قاطع امام خميني)ره( در حمايت 
از موضوع فلسطين، قبل از پيروزي انقالب اسالمي و 
بعد از انقالب و همچنين مواضع صريح رهبر انقالب 
گفت: ما همواره قدردان حمايت های هميش��گي و 
غيرقابل تغيير جمهوري اسالمي از مردم فلسطين 

بوده و هستيم. 
صالح العاروري با اشاره به دشمني هاي امريكا و 
رژيم صهيونيستي با جمهوري اسالمي و تحريم ها 
و تهديدها، خاطرنشان كرد: ما به عنوان حركت 
مقاومت و جنبش حماس همبس��تگي خود را با 
جمهوري اسالمي ايران اعالم و تأكيد مي كنيم 
هرگونه اقدام خصمانه در مورد ايران در واقع اقدام 
خصمانه بر ضد فلسطين و جريان مقاومت است و 
ما خود را در خط مقدم حمايت از ايران مي دانيم. 
وي با اشاره به توانايي هاي دفاعي جريان مقاومت 
در فلسطين افزود: پيشرفت های دفاعي حماس 
و ديگ��ر گروه ه��اي مقاومت ب��ه هيچ وجه قابل 
مقايسه با سال های گذشته نيست و امروز تمام 
سرزمين هاي اش��غالي و مراكز اصلي و حساس 
صهيونيست ها در تيررس موشك های مقاومت 
فلس��طين قرار دارند. نايب رئيس دفتر سياسي 
حماس با اش��اره به طرح »معامله ق��رن« آن را 
خطرناك ترين توطئه ب��راي از بين بردن هويت 
فلسطيني دانست و گزارشي از آخرين تحوالت 
و وضعيت غزه و سرزمين هاي ساحل غربي رود 
اردن بيان كرد. در پايان اين ديدار، هيئت حماس 
تابلوي منقش به تصويري از مسجداالقصي را به 

رهبر انقالب اسالمي تقديم كرد. 

    مسكن روحاني
 گوجه فرنگي احمدي نژاد!

 روزنامه سازندگي، ارگان حزب كارگزاران سازندگي در يكي 
از تيترهاي اصلي صفحه يك نوشته كه »افزايش اجاره: ۵۰ تا 
۱۰۰ درصد« چرا اين تيتر مهم است؟ چون چند روز پيش از اين 
حسن روحاني در نشستي با مديران ارشد بخش مسكن، گفته 
بود كه »براساس آمار وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن 
استيجاري به طور متوسط در تهران ميزان اجاره بها ۳۰ درصد 
افزايش يافته كه اين رقم اميدواركننده است. البته مطلوب نبوده 
اما در عين حال با آمار و ارقامي كه اين روزها منتشر مي شود، 

متفاوت است. «
حاال روزنامه حزب متحد دولت هم سخنان روحاني را رد مي كند. 
گزارش روزنامه سازندگي در واقع يك گزارش ميداني از مردم و 
مشاوران امالك و اظهاراتي اس��ت كه سخنان رئيس جمهور و 
آمار وزارت مسكن را رد مي كند. در بخشي از اين گزارش آمده 
كه »اقتصاد ايران همواره از نبود آمارهاي مدون رنج برده است؛ 
اين فقدان در شرايط ويژه خصوصاً يك سال اخير كه ايران تحت 
فشارهاي شديد اقتصادي بوده، بيشتر خود را نشان داده است. «

در بخشي ديگر از اين گزارش هم با اشاره به انتقادات كاربران 
توئيتر از اين سخنان رئيس جمهور به دليل غيرمنطبق بودن 
با واقع، آمده كه »برخي كاربران حت��ي به ياد جمالت رئيس 
جمهور س��ابق، محمود احمدي نژاد افتاده اند كه در سال 8۵ 
درباره گوجه فرنگي گفته بود بياييد از تره بار نزديك خانه ما 

 خريد كنيد، چرا از جاهاي گران خريد مي كنيد؟!«
  جك استراو: ايراني ها حق دارند

 از انگليس خشمگين باشند
جك استراو، وزير خارجه اس��بق انگليس با نوشتن يادداشتي 
در نشريه »ديلي ميل« به سوابق اقدامات ضدايراني انگليس در 
تاريخ اشاره كرده و نوشته است كه مردم ايران حق دارند از لندن 
خشمگين باشند. استراو اين يادداشت را با ذكر خاطره اي از سفر 
تفريحي اش به ايران در سال ۲۰۱۵ آغاز كرده و نوشته است كه در 
اين سفر با يك تومار ضدانگليسي و پس از آن هم با افرادي روبه رو 
شده است كه به سوابق استعماري و ضدايراني انگليس اعتراض 
مي كرده اند. او البته اين موارد را به اعضاي بسيج و سپاه پاسداران 

نسبت داده است. 
استراو سپس مي نويس��د: »آنها داليل خوبي دارند تا از »روباه 
حيله گر و استعمارگر« - لقبي كه به ما داده اند - خشمگين باشند. 
ايران هرگز مستعمره بريتانيا نبوده، اما اين به معناي اين نيست كه 
ما از اين كشور براي رسيدن به ثروت و قدرت، بهره كشي نكرده ايم. 
بريتانيا و روسيه، بعد از رقابت با هم براي كنترل اين كشور، نهايتا 
به توافقي رسيدند كه هرگونه ساخت خط آهن را تا دهه ۱۹۲۰ 
متوقف كرد. در طول قرن ۱۹ و اوايل قرن ۲۰، ما با رشوه و فريب، 
ايران را به انجام خواسته هاي مان واداشتيم و هر وقت هم كه اينها 
نتيجه نداد، در اين كشور نيرو پياده كرديم. ما در جنگ اول جهاني 
به اين كشور تجاوز كرديم و با اين كار به شكل گيري يك قحطي 

فاجعه بار كمك كرديم. در جنگ دوم جهاني، ما به همراه روس ها، 
اين كشور را براي پنج سال، بين سال هاي ۱۹٤۱ تا ۱۹٤۶، اشغال 
كرديم. ما در سال ۱۹٤۱ شاه را كنار گذاشتيم و پسر ضعيف تر و 

حرف شنوتر او را سر كار آورديم. «
او در ادامه مي نويسد: »زماني كه پارلمان ايران مبارزه اي هشت 
ساله را براي ملي كردن پااليشگاه عظيم و شبكه گسترده چاه هاي 
نفتي »بريتيش پتروليوم« آغاز كرد، پاسخ ام آي۶ و سيا راه اندازي 
يك كودتاي موفق عليه محمد مصدق نخست وزير منتخب ايران 
بود. ما به تقويت شاه در نيمه و اواخر دهه ۱۹۷۰ كمك كرديم، 
آن هم در حالي كه روش��ن بود كه او دارد پايگاه مردمي اش را از 

دست مي دهد.«
اس��تراو س��پس از حمايت انگليس از عراق در تج��اوز به ايران 
مي نويسد و بعد با اشاره به اينكه جان بولتون مشاور امنيت ملي 
كاخ سفيد تصور مي كند اگر به تحريم ايران ادامه دهد، جمهوري 
اسالمي ايران تسليم شده و براي رس��يدن به توافق »التماس 
مي كند«، مي افزايد: »اين رويك��رد، نتيجه نمي دهد، چراكه بر 
اساس برداشت غلط از روحيات ايراني ها بنا شده است... من به 
عنوان كسي كه در مرحله نخس��ت مذاكرات هسته اي با ايران 
به مدت سه سال مذاكره كرده ام، مي دانم كه اگر به ايران احترام 
بگذاريد، رسيدن به توافق ممكن است. بدون اين كار، اين بازي 
موش و گربه در خليج ]فارس[ و بي ثباتي مداوم در كل خاورميانه، 
ادامه خواهد يافت. شايد نوع رفتار ايران را دوست نداشته باشيم، 

اما فهميدن داليل اين رفتار، مي تواند حياتي باشد. «

ژه  
 وي

با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي صورت گرفت
انتصاب رؤساي بنياد مستضعفان 

و كميته امداد امام خميني
حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي، رهب�ر معظ�م انق�الب اس�المي 
در اح�كام جداگان�ه اي آق�اي مهن�دس پروي�ز فت�اح را ب�ه 
رياس�ت بني�اد مس�تضعفان و آق�اي مرتض�ي بختي�اري را 
ب�ه رياس�ت كميت�ه ام�داد ام�ام خمين�ي منص�وب كردن�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در حكم رهبر معظم 
انقالب اسالمي به مهندس پرويز فتاح آمده است: با پايان گرفتن دوره  مسئوليت 
جناب آقاي مهندس سعيدي كيا در بنياد مستضعفان و با تقدير و تشكر فراوان از 
مديريت پرتالش و مبتكرانه  ايشان، جنابعالي را براي مدت پنج سال به رياست 
آن بنياد و آقاي سعيدي كيا را به رياست هيئت امناي آن منصوب مي كنم. اهم 
توصيه هاي اينجانب اوالً اهتمام به توانمندسازي تهيدستان و مصروف كردن 
اين امانت ملّي در جهت آباداني و پيشرفت جامِع مناطق محروم، و ثانياً رعايت 
دقيق بندهاي اقتصاد مقاومتي، و ثالثاً به كارگيري نيروهاي جوان و متخصص 
و انقالبي و جريان سازي فعاليت جهادي در همه  بخش هاي اين بنياد است. 

توفيقات شما را از خداوند متعال مسئلت مي كنم. 
همچنين در حكم رهبر معظم انقالب به س��يدمرتضي بختياري آمده 
است: اكنون كه جناب آقاي مهندس فتاح به مسئوليت ديگري منصوب 
شده اند، به پيشنهاد هيئت امناي محترم و با آگاهي از صالحيت هاي ديني 
و اخالقي و مديريتي جنابعالي، شما را به رياست كميته  امداد امام خميني 
منصوب مي كنم. توجه به محورهاي مذكور در حكم مديريت آقاي فتاح، 
توصيه حتمي اينجانب است. تأكيد مي شود كه دو محور: توانمندسازي و 
ايجاد درآمد با ثبات براي خانواده های تهيدست و رعايت كرامت و حرمت 
كمك ش��وندگان را در صدر اقدامات خويش قرار دهي��د. بهره گرفتن از 
همكاري نيروهاي جوان و مؤمن و انقالبي توصيه  مؤكد ديگر اينجانب است. 

توفيقات جنابعالي را از خداوند متعال مسئلت مي كنم. 

 سخنگوي دولت: 
توقيف نفتكش  انگليسي

 اقدام حقوقي درستي بود
توقيف كشتي انگليس در تنگه هرمز اقدامي تالفي جويانه نيست 
بلك�ه در جهت تضمي�ن امنيت كش�ور در آب های س�رزميني و 
براساس قوانين جاري و قوانين عبور از تنگه صورت گرفته و يك 
اقدام حقوقي درست و به جا از سوي جمهوري اسالمي ايران است. 
علي ربيعي، سخنگوي دولت عصر ديروز در نشست خبري هفتگي، با 
اشاره به توقيف كشتي انگليسي در تنگه هرمز گفت: خيلي جالب است 
كه تا كشتي انگليس��ي يك تخلف حقوقي انجام مي دهد و جمهوري 
اسالمي ايران براي امنيت منطقه با اين كشتي برخورد مي كند، برخي 
از كشورها براي رفع توقيف فوري اين كشتي به ما درخواست مي دهند 
اتفاقاً ما از اين كش��ورها مي خواهيم همين درخواست را از انگلستان 

داشته باشند. 
س��خنگوي دولت اظهار داشت: نفتكش انگليس��ي برخالف قوانين و 
مقررات دريانوردي، نخست دستگاه موقعيت ياب خود را خاموش كرده 
بود و به جاي حركت به س��مت ورودي خليج فارس در تنگه هرمز، از 
مسير جنوبي وارد شده و به هش��دارها و تذكرهاي متعدد نيروهاي ما 
توجه نمي كرد. ربيعي با بيان اينكه مقايسه توقيف نفتكش حامل نفت 
ايران و كش��تي انگليسي يك خوانش نارواس��ت، تأكيد كرد: نفتكش 
انگليس��ي مطابق مدارك موجود در محدوده آبي ايران توقيف ش��ده 
است. وي افزود: انگليس��ي ها وقتي كشتي ايراني را متوقف مي كنند و 
رفتار خصمانه از خودشان نشان مي دهند نبايد انتظار داشته باشند كه 
ما واكنشي نشان ندهيم؛ البته ما تا به حال در تنگه هرمز بر اساس حسن 
نيت، اغماض مي كرديم. وقتي آنها به صورت غيرقانوني در جبل الطارق 
نفتكش حامل نفت اي��ران را توقيف مي كنند كه حتي اس��پانيايي ها 
معتقدند در خاك آنها اين كار را غيردوستانه و خصمانه انجام داده اند، 

ما هم ملزم به اغماض نيستيم. 
    حل مشكل نفتكش ها راه حل ديپلماتيك دارد

ربيعي با تأكيد بر اينك��ه »راه حل هاي ديپلماتيك براي حل مش��كل 
نفتكش هاي ايران و انگليس وجود دارد« گفت: متأسفانه به سنت ديرينه 
امريكايي- انگليسي اقدام آنها به حق مي دانند، اما اقدام حقوقي و قانوني 
ديگري را كه تالفي جويانه نيست و براي اعمال حاكميت يك كشور در 
آب های سرزميني است، ناحق مي دانند. وي گفت: دنيا سال هاست به اين 
موضوعات عادت كرده كه يك كشور به زور تحريم هايي را اعالم و به زور 
آن را پيگيري مي كند. گروهي از كشورها تحريم هايي را اعالم مي كنند 
و روي آن مي ايستند و اعالم مي كنند بقيه كشورها ملزم به اجراي آن 
تحريم ها هستند. با اين رويكرد ببينيد چه هرج و مرج بين المللي رخ 
خواهد داد، هر گروهي از كشورها تحريمي يكجانبه را پايه ريزی و نظم و 

قاعده تجاري دنيا را بر اساس آن اداره مي كنند. 
س��خنگوي دولت تصريح ك��رد: در قبال اتفاقاتي ك��ه درباره نفتكش 
انگليسي در تنگه هرمز افتاده با اين نوع رفتارها مواجه هستيم، اما به 
طور قطع اقدام ما يك اقدام حقوقي بوده و در راس��تاي امنيت و حفظ 
محيط زيست آب های منطقه انجام شده است و قطعاً وقتي رفتارهاي 
غيردوس��تانه و خصمانه مش��اهده مي ش��ود، دليلي براي اغماض از 

رفتارهاي غيرقانوني وجود ندارد. 
    ادعاي ترامپ مرا به ياد فيلم قيصر انداخت

سخنگوي دولت درخصوص ادعاي ترامپ مبني بر هدف قرار دادن پهپاد 
ايراني گفت: آن كسي كه ادعا مي كند پهپاد ما را هدف قرار داده است 
بايد شواهد خود را ارائه كند. ربيعي با تأكيد بر اينكه ما هيچ پهپادي را 
از دس��ت نداديم و چنين حمله اي به ما انجام نشده است، افزود: پرواز 
پهپادهاي جمهوري اس��المي ايران به منظور كمك به امنيت منطقه 
همواره انجام مي شود و امري طبيعي اس��ت؛ اقدامات ما در پروازهاي 
پهپادي عليه هيچ كشوري نيست بلكه براي امنيت خود و امنيت منطقه 
انجام مي شود. وي در پاسخ به اين س��ؤال با خنده واكنش نشان داد و 
گفت: زماني كه ادعاي رئيس جمهوري امريكا مطرح شد، من ياد فيلم 
قيصر به عنوان يكي از پارادايم هاي س��ينماي ايران افتادم كه در يكي 
از صحنه هاي آن بازيگر در قه��وه خانه مي گويد »ما پيش همه گفتيم 

زديم، شما هم بگين زده.« 

88498443سرويس  سياسي

سه شنبه اول مرداد 1398 | 20 ذي القعده1440 || روزنامه جوان |  شماره 5706

      قضائی

اعالم فساد براي مردم اميدآفرين نيست بلكه آنچه 
مردم را اميدوار مي كند، اقدام عليه فساد است؛ 
يعني مردم ببينند كه با مفس�د برخورد صورت 
گرفته، زمينه هاي فساد از بين رفته و ساختارها 
براي جلوگيري از مفاسد بعدي اصالح شده است. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل 
سيدابراهيم رئيسي در جلسه شوراي عالي قضايي با 
اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري در ديدار 
ائمه جمعه سراسر كشور، تصريح كرد: يكي از نكات 
مورد تأكيد ايشان، مردمداري و گشاده رويی بود كه نه 
تنها ائمه محترم جمعه بلكه همه مديران، كارگزاران 
و مسئوالن نظام در هر سه قوه بايد اين نكته را مورد 
توجه جدي قرار دهند تا مردم احساس كنند پيش از 
باز بودن درها، گوشي شنوا و رويي باز براي دريافت 
سخنان آنان وجود دارد. داش��تن اين روحيه براي 
كاركنان و قضات شريف دستگاه قضايي نيز بسيار 

ضروري است و بايد به آن توجه شود. 

 رئيس قوه قضائيه، اميدآفريني به ويژه براي نس��ل 
جوان را يكي ديگ��ر از تأكيدات رهبر معظم انقالب 
اسالمي برشمرد و افزود: سلوك و رفتار قضايي، اداري 
و نظارتي در قوه قضائيه نيز بايد اميدآفرين باش��د و 
مردم با ديدن كيفر ظالم و احقاق حق مظلوم، اميدوار 
شوند و به اين ترتيب سرمايه اجتماعي تقويت شود. 

آيت اهلل رئيسي اظهار كرد: وزرا، نمايندگان مجلس 
و مسئوالن كش��ور اگر متوجه وقوع فسادي شدند، 
چه اين فساد قبل از دوره مسئوليت آنها بوده و چه در 
زمان آنها شكل گرفته است، وظيفه دارند نسبت به آن 
واكنش نشان دهند و به مرجع قضايي گزارش كنند 
اما بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه اعالم فساد 
براي مردم اميدآفرين نيست بلكه آنچه مردم را اميدوار 
مي كند، اقدام عليه فساد است؛ يعني مردم ببينند كه 
با مفسد برخورد صورت گرفته، زمينه هاي فساد از 
بين رفته و ساختارها براي جلوگيري از مفاسد بعدي 
اصالح شده است. بر همين اساس از همه مي خواهم 

كه اگر با فسادي مواجه شدند، اين موارد را با اسناد و 
مدارك براي دادستانی ها، سازمان بازرسي و ... ارسال 
كنند و پيگير باشند تا كار به ثمر و نتيجه برسد و مردم 

نيز از نتيجه آن بايد مطلع شوند. 
      ردپ�اي صاحب�ان ق�درت و ث�روت در 

دست اندازی به منابع طبيعي
رئيس قوه قضائيه با اشاره به يكي ديگر از تأكيدات 
مقام معظم رهب��ري مبني بر ع��دم تأثيرپذيری از 
صاحبان ق��درت و ثروت، به موضوع دس��ت اندازی 
برخي افراد به اراضي ملي و منابع طبيعي اشاره كرد و 
گفت: چند پرونده را در اين زمينه شخصاً دنبال كردم 
و چند گروه بازرس��ي نيز در تهران و ساير استان ها 
مأمور به بررسي شدند. در همه اين پرونده ها، آشكارا 
رد پاي صاحبان قدرت و ثروت و تأثيرپذيری از آنها به 
چشم مي خورد. اين افراد از طريق برقراري ارتباطات 
ناس��الم با نهادهاي قانوني نظير شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا، شهرداري ها و برخي كميسيون هايي 

كه به موجب قانون وظيفه صيان��ت از اراضي ملي و 
منابع طبيعي را دارند، اقدام به دريافت مجوز، تغيير 
كاربري و تصرف در اين اراضي كرده اند كه همه اين 
موارد براي رسيدگي هاي دقيق و سريع به قضات و 

همكاران ارجاع شده است. 
 آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود با 
اعالم حمايت قاطع قضايي از اقدامات قانوني پليس، 
خاطرنش��ان كرد: نيروي انتظامي بايد هوشيارانه 
در قبال ناامني ها اقدام مناس��ب داش��ته باشد زيرا 
جامعه اي پيشرفت مي كند كه امنيت داشته باشد. 
حضور با بصيرت، هوشيارانه و به موقع عزيزان نيروي 
انتظامي در ميدان مبارزه با ناامني ها مي تواند آرامش 
و امنيت را به جامعه هديه دهد. بر همين اس��اس، 
نيروي انتظامي نبايد با برخي س��خن ها و اقدامات، 
سست و دلسرد شود بلكه بايد با قدرت و قوت، اتكال 
به خدا و اعتماد به نيروهاي خود در ميدان باش��د و 

امنيت كشور را ارتقا بخشد.  

رئيس قوه قضائيه: 

آنچه مردم را  اميدوار مي كند، اقدام عليه فساد است

قدرت تهاجمي ايران
 براي متجاوزان غافلگيركننده است

فرمانده قرارگاه مركزي حضرت خاتم االنبيا با تأكيد بر اينكه هزينه هاي 
تجاوز به سرزمين ايران براي دشمنان بسيار بيشتر از دستاوردهاي 
آن خواه�د بود، گفت: ابعاد ق�درت دفاعي و تهاجمي اي�ران، وجوه 
غافلگيركننده و محاس�به ناپذيري براي متجاوزان خواهد داشت. 
به گزارش فارس، دريابان علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي با 
توجه به تحوالت امنيتي اخير در منطقه صبح ديروز با حضور در قرارگاه 
مركزي حضرت خاتم االنبيا با سردار سرلشكر غالمعلي، رشيد فرمانده اين 
قرارگاه ديدار كرد و در جلسه با معاونان قرارگاه، آخرين وضعيت منطقه 
و مخاطرات احتمالي و همچنين ميزان آمادگي نيروهاي مسلح را مورد 
بررس��ي قرار دادند. سرلشكر رشيد در اين جلس��ه ضمن توضيح درباره  
تهديدات احتمالي در آينده و ميزان آمادگي نيروهاي مسلح براي مواجهه 
با وضعيت هاي مختلف، تأكيد كرد: مقابله قاطعانه و هوشمندانه نيروهاي 
مسلح در برابر رفتار و اقدامات تهديدآميز عليه جمهوري اسالمي ايران مانع 
از پذيرش ريسك تجاوز به س��رزمين ايران و ملت شريف آن خواهد شد. 
وي تأكيد كرد: هزينه هاي چنين تجاوزي بسيار بيشتر از دستاوردهاي 
آن خواهد بود. فرمانده قرارگاه مركزي حض��رت خاتم االنبيا گفت: ابعاد 
قدرت دفاع��ي و تهاجمي ايران، وجوهِ غافلگيركننده و محاس��به ناپذير 
براي متجاوزان خواهد داشت. رشيد در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم 

تحريكات امريكا، ثبات و امنيت منطقه را به خطر نيندازد. 
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