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اخبار
ی مشکالت و ایجاد
روحانی :بزرگنمای 
ناامیدی ،ظلم بزرگی به مردم است

حس��ن روحان��ی رئی��س جمه��ور
دیروز(سهش��نبه) در جلسه شورای عالی
اجتماعی کش��ور،گفت  :اگر چ��ه امروز
مردم به واس��طه تحریم با مشکالتی در
حوزه اقتصادی و معیشتی مواجه شدهاند
و مشکل کس��انی که حقوق ثابت دارند،
مضاعف اس��ت ،اما مطمئن هس��تیم که
مشکالت سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی
قابل حل و فص��ل بوده و به فضل الهی
برطرف خواهد ش��د و چنین نیس��ت که
این مشکالت حل ناشدنی باشد ،لذا باید
نس��بت به رفع اینگونه مشکالت امیدوار
باش��ند .رئیس ش��ورای عالی اجتماعی
خاطر نش��ان کرد :مردم بع��د از  13آبان
نس��بت به قبل از آن ،امیدواری بیشتری
پی��دا کردهان��د ،در حالی ک��ه قبل از 13
آبان ،عدهای تصور میکردند که اتفاقات
خاص��ی رخ خواه��د داد و هم��ه زندگی
مردم بهم خواه��د ریخت ،اما پس از آن
روز همه مشاهد کردند که این تصورات
واهی و غلط است و هیچکدام از ادعاهای
دشمن ،به آن صورتی که انتظار داشتند،
تحقق پی��دا نکرد ،لذا چنین نیس��ت که
تصورات دش��من محقق شده و ما ناتوان
باشیم .رئیس جمهور با بیان اینکه گاهی
بعضی از رس��انهها و روزنامهها واقعیات
تل��خ را بی��ش از آنچ��ه هس��ت ،بزرگ
جلوه میدهن��د ،اظهار داش��ت :اینگونه
ی مش��کالت و ناامید کردن
بزرگنمای�� 
مردم ،ظلم بزرگی به مردم اس��ت و همه
باید در این زمینه هوشیارانه عمل کنند.
امیر حاتمی :به تهدیدات دشمن
پاسخ پشیمانکننده میدهیم

امی��ر حاتم��ی وزیر دف��اع با اش��اره به
شکست سیاس��ت های رئیس جمهور
امری��کا علیه جمهوری اس�لامی ایران
در فض��ای جهانی اظهار داش��ت :خنده
دنیا به منطق رئی��س جمهور امریکا در
مجم��ع عمومی س��ازمان مل��ل ،صدور
بیانیه محکومیت حادثه تروریستی اهواز
در جلسه ش��ورای امنیت و به دنبال آن
اس��تعفای «نیکی هیل��ی» نمونه ای از
شکس��ت های امری��کا در فضای امروز
جامعه جهانی اس��ت .وزیر دفاع با اشاره
به دستاوردهای دفاعی کشور در شرایط
تحری��م  40س��اله بی��ان ک��رد :عرصه
دفاعی کش��ور ک��ه هم��واره در تحریم
همه جانب��ه و با کارش��کنی های نظام
س��لطه در رس��یدن به فناوری و دانش
در عرص��ه های گوناگون با مش��کالت
عدیده روبرو بوده اس��ت ،امروز در حوزه
هوافضا ،رزم زمینی ،دریایی و ارتباطات
و رادارها به ح��د باالی بازدارنگی فعال
و به یک��ی از قدرت های جهانی تبدیل
شده اس��ت .وی در همین زمینه افزود:
عرصه فضا امروز در انحصار دش��منان
نیس��ت و نظ��ام جمهوری اس�لامی به
چنان اقتداری دست یافته است که اگر
متجاوزی در عرصه فض��ا اقدامی علیه
ایران اسالمی از خود نشان دهد با چنان
پاس��خی مواجه خواهد ش��د که از کرده
خود پشیمان خواهد شد .امیر حاتمی در
پایان تأکید کرد :پیش��رفت های صنعت
دفاع��ی و نیروهای مس��لح در ش��رایط
کنونی با تدابیر حکیمانه فرمانده معظم
کل ق��وا ،اتکاء بر ظرفی��ت های داخلی
و ت��وان دانش��مندان متخصص صنعت
دفاعی محقق شده است.
قاسمی :اروپا هوشیا باشد

بهرامقاسمیسخنگوی
دس��تگاه دیپلماسی در
توگویی ،گفت :در
گف 
اینجا باید به طرفهای
اروپایی هش��دار دهیم
که هوش��یار باش��ند .در مقطع کنونی با
توجه ب��ه اهمیت روابط ای��ران و اروپا و
همچنین ابعاد جدید همکاری که میتواند
بین دو طرف ش��کل بگیرد ،دشمنانی به
دنبال تخریب رابطه هستند .همه باید با
هوشیاری الزم این مقطع حساس را طی
کنیم ت��ا در مراحل بعدی از رابطه خوب
دوطرفه بهرهبرداریهایی داش��ته باشیم.
وی در بخ��ش دیگ��ری از این گفتوگو
درب��اره اینکه مقام��ات آمریکایی عنوان
میکنن��د تحریمهای اعمال ش��ده علیه
مردم نیس��ت بلکه علیه حاکمیت است،
آن را یک ش��وخی و حرف بیربط خواند
و پرسید :شما چگونه میتوانید دارو ،مواد
غذایی و قطعات هواپیماهای مسافربری
و بس��یاری چیزه��ای دیگر ک��ه با جان
انس��انها سر و کار دارد را تحریم کنید و
این اقدام را توجیه هم بکنید؟ چه کسانی
غیر از مردم عادی از این تحریمها متضرر
میشوند؟ قاسمی طرح این این ادعاها در
عصر اطالعات را کاری عبث و بیفاید ه
خواند و تصریح ک��رد :قطعا آمریکاییها
راه به جایی نخواهند برد.

طرفداران « »FATFهمان تصویبکنندگان برجام هستند

گ�روه سیاس�ی« :محمدج��واد ظریف
وزی��ر امور خارج��ه در یک گفتوگوی
ویدئویی درباره مخالفتها با پیوس��تن
به کنوانسیونهای مرتبط با گروه ویژه
اق��دام مالی ـ  FATFـ گفته اس��ت:
پولش��ویی یک واقعیت در کشور ماست
و خیلیها از پولش��ویی منفعت میبرند.
من نمیخواهم این پولشویی را به جایی
نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد
پولشویی میکنند حتما آنقدر توان مالی
دارن��د که دهها و صده��ا میلیارد هزینه
تبلیغات و فضاسازی کنند ».به گزارش
«عصرایرانی��ان» ،اظه��ارات عجیب و
تاریخی مس��ئول دس��تگاه دیپلماس��ی
نش��ان میدهد براساس همین تفکرات
ح��اال ایران گرفتار برجامی ش��ده که با
خ��روج آمریکا از ای��ن توافق حاال فقط
مردم ایران هس��تند که تاوان ناآگاهی
مذاکرهکنن��دگان و تصمیمگیرن��دگان
را می دهند .همچنین ش��خص ظریف
در س��خنان تازه خود عمال اتهاماتی را
متوجه ارکان مختلف کشور کرده است
که باید دید چه زمان��ی مدارک خود را
درباره این ادعاها ارائه خواهد داد!
دهههای آینده ،دهه محاکمه عامالن

امضای  FATFو برجام است

در همی��ن زمینه،بی��ژن نوب��اوه وطن،
نماینده مردم ته��ران در مجلس نهم ،
با اش��اره به اظه��ارات اخیر محمدجواد
ظری��ف ،وزی��ر ام��ور خارج��ه درب��اره
مخالفان اج��رای برنامههای گروه ویژه
اقدام مالی ( )FATFدر داخل کش��ور
گف��ت :طرف��داران  FATFهم��ان
طرف��داران برجام هس��تند؛ برجامی که
امروز بر همه دنیا معلوم ش��ده است که
قراردادی یکطرف��ه ،بدون تأمل ،تعمق
و تأنی کافی و بایس��ته بود که از سوی
دیپلماته��ای ما امضا ش��د و حتی از
داخل همان تیم مذاکرهکننده جاسوس
پی��دا ش��د .وی در گفت وگ��و با فارس
ب��ا تأکید بر اینک��ه  FATFبه معنای
واقعی کلمه مبارزه با پولش��ویی نبوده و
این عنوان صرف ًا صورت ظاهر آن است،
خاطرنش��ان کرد :ع�لاوه بر ،FATF
کنوانس��یونهای مربوط ب��ه آن مانند
 CFTو پالرم��و هم در ظاهر با عنوان
مبارزه با پولشویی ،خود را مطرح کردند،
البته مبارزه با پولشویی از منویات نظام
ما و م��ورد تأکید رهب��ر معظم انقالب
اس��ت و بای��د پیگی��ری ش��ود ،اما این
کنوانسیونهای بینالمللی به این بهانه
میخواهن��د فرصتی ب��رای خود فراهم
کنند تا هم��ه تراکنشهای مالی داخل
کشور ما را رهگیری کنند .نوباوه در این
باره گفت :آنها ک��ه امروز ادعا میکنند

اخبار
غیبپرور:دومینوی اضمحالل
آمریکا شروعشده است

ملحق ش��ود و این امر باعث تش��دید
تحریمها و عدم خروج ایران از لیس��ت
سیاه شده است.

ظری�ف ب�ه ج�ای تهم�ت زدن ب�ه

مخالف�ان  FATFاس�تحکامش را در
مذاکرات نشان میداد

 FATFو کنوانس��یونهای مرتبط با
آن با ه��دف مبارزه با پولش��ویی امضا
میشود ،فردا و پس از اجرای مفاد این
کنوانس��یونها خواهند فهمید که حتی
اضافه و کس��ر حقوق ماهانه خودش��ان
هم برای آمریکاییها مش��خص خواهد
شد .وی در ادامه تصریح کرد :اینگونه
اظهارنظره��ا که مخالفان پیوس��تن به
 FATFپولشوییهای  ۱۰۰۰میلیاردی
دارند ،یک خیانت آشکار و بر ضد منافع
ملی اس��ت؛ الحمداهلل چهره کسانی که
این اتهامات را به مخالفان  FATFدر
کشور میزنند ،در برجام آنچنان برای
مردم روش��ن شده اس��ت که دهههای
آینده را بای��د دوران محاکمه این افراد
دانس��ت و دس��تکم میتوان گفت که
تاری��خ آنه��ا را محاکم��ه خواهد کرد و
م��ردم خواهند فهمید که چه کس��انی
پشت اینگونه تصمیمگیریها بودند و
چه جریانی در دستگاه دیپلماسی کشور
اینگون��ه اقدامات را هدای��ت میکرد.
نماینده مجلس نهم ب��ا تأکید بر اینکه
ی حامیان داخل��ی  FATFبه جز
برخ 
اتهامزنی به مخالفان آن کار دیگری بلد
نیستند ،گفت :وقتی آقای طیبنیا وزیر
وقت اقتصاد بدون اینکه قراردادی را به
تصویب مجلس برس��د با طرف خارجی
امض��ا میکند ،آن طرف میفهمد که با
چه افراد بیاطالعی مواجه است ،از این
رو دوباره قرارداد را برای آنها میفرستد و
آنها هم دوباره امضا میکنند .وی اظهار
داش��ت :طرف خارجی کامال آگاه است
که دستگاه دیپلماسی ما از حقیقت این
کنوانس��یونها بیاطالع است؛ بهعالوه
بس��یاری از آقایانی که در مجلس جزو
حامیان  FATFبودند و ادعا میکردند
کام�لا از مفاد آن باخبر هس��تند ،حتی
اص��ول اولی��ه آن را هم نمیدانس��تند،
همانطور که دستگاه دیپلماسی ما هم

نسبت به اصول اولیه برجام ناآگاه بود به
طوری که آقای ظریف خود اعتراف کرد
که درباره قید «ضرورت بازگشت دالر»
پس از اجرای برج��ام ،آقای کری وزیر
خارجه س��ابق آمریکا به او گفته اس��ت
که قید آن در متن برجام کاری بچگانه
است ،اما همگان دیدند که اولین کاری
که آمریکاییها کردند همین جلوگیری
از بازگش��ت دالر به ایران بود .نوباوه در
ادامه گفت :این قرائن در بهترین حالت
نش��انه خوشباوری اما ب��ه نظر من در
حقیقت یک خیانت آش��کار به کش��ور
ی ادامه داد :در ضمن وقتی که
است .و 
مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی از
سوی ش��ورای نگهبان اعالم میشود،
اظهارنظر مبنی بر منتفع بودن مخالفان
این مصوبه از پولشویی یک سخن کام ً
ال
خصمانه است .عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس نه��م گفت :آن کس��انی که با
اینگونه اظهارنظرها نهادهای رس��می
کش��ور را زیر س��ؤال میبرند ،خودشان
زیر سؤال هستند؛ چراکه وقتی یک نهاد
معتبر درباره یک کنوانسیون تشخیصی
را میدهد ،اینگونه اظهارنظر غیر قابل
پذیرش است.
اظه�ارات ظری�ف م�ورد اس�تناد و

اس�تقبال آمریکا و س�ازمانهای غربی
است

همچنین،ج��واد کریمیقدوس��ی عضو
کمیس��یون امنی��ت مل��ی و سیاس��ت
خارج��ی  ،درباره اظه��ارات اخیر وزیر
ام��ور خارج��ه در خصوص پولش��ویی
گف��ت :از مدتی قبل خب��ر نیمهموثقی
مبنی ب��ر اینکه ظریف از س��مت خود
در وزارت خارجه اس��تعفا داده داش��تیم
ام��ا س��خنگوی وزارت خارج��ه آن را
تکذی��ب ک��رد در حالی ک��ه تحلیل ما
آن اس��ت که محمدجواد ظریف دیر یا

زود به مرز تقدیم اس��تعفایش به دولت
و رئیسجمه��ور خواهد رس��ید .وی در
گف��ت و گو با ف��ارس اف��زود :ظریف
منش��أ بس��یاری از گرفتاریهای فعلی
کشورمان است زیرا تنها راهبرد دولت
یازده��م و دوازدهم ،راهبرد سیاس��ت
خارج��ی ب��وده و پیگیری ای��ن راهبرد
سیاس��ت خارج��ی از طری��ق مذاک��ره
صورت گرفته و مغز متفکر و کانون این
مذاکرات هم وزیر خارجه و تیمش بوده
اس��ت .نماینده مردم مشهد در مجلس
اف��زود :ظریف اتهامات بزرگی را گردن
جمهوری اس�لامی ایران و داخل نظام
انداخته است در حالی که او بیان نکرده
ک��ه جانکری و عدم عم��ل به قولش
چه وضع��ی ایجاد ک��رده و ترامپ چه
اقداماتی علیه جمهوری اسالمی ایران
انجام داده اس��ت .وی ب��ا بیان اینکه
از برج��ام عبور کردهای��م و به CFT
رس��یدهایم خاطرنش��ان کرد :ظریف و
دولتمردان روزگاری بحث از کاس��بان
تحریم را بی��ان میکردند و این حرف
را امروز بازتحلیل ک��رده و در موضوع
پولش��ویی با لحن دیگ��ری میگویند
جریانات��ی در کش��ور نمیگذارند ایران
به  CFTملحق ش��ود .کریمیقدوسی
گفت :متأس��فانه اظهارات ظریف مورد
اس��تناد آمریکاییها بوده و  FATFو
دشمنان انقالب اس�لامی و اروپاییها
ه��م مدنظ��ر ق��رار دادهان��د و گفتهاند
ش��خصیتی به نام وزی��ر خارجه ایران
این حرفها را زده اس��ت .لذا پولشویی
وس��یعی در ایران در حال وقوع است.
ضمن اینکه روی سکه اظهارات ظریف
مبنی بر پولشویی در ایران که از سوی
طرف غربی و دش��منان دنبال میشود
آن است که این پولشویی در حمایت از
تروریس��م رخ میدهد و به همین دلیل
اس��ت که ایران نمیخواهد به CFT

در عین حال ،احمد علیرضابیگی نماینده
مردم تبریز در مجلس هم ،با اش��اره به
مصاحب��ه اخیر وزی��ر امورخارجه مبنی
بر اینکه کس��انی که مخالف FATF
هس��تند ،به خاطر این است که مرتکب
میلیاردها تومان پولشویی شدهاند ،گفت:
ای��ن اظه��ارات آقای ظری��ف ادامه راه
ناصوابی اس��ت که آقای روحانی آن را
میپیمود و مخالفین خودش را بیسواد،
بیشناس��نام ه و ...خطاب میکرد .وی
در گف��ت و گو با فارس ادامه داد :امروز
آقای ظریف متوجه نیس��ت که اینگونه
اظهارات��ش به آبروی ملی لطمه میزند
و منتقدین خود را در داخل آدمهایی که
مرتکب پولش��ویی و فساد مالی شدهاند
م��ورد خطاب ق��رار میدهد ک��ه حتما
باید از این نوع ادبیاتش استفس��ار کند.
افرادی که در راه اس��تقالل این کشور
جانفشانیهای زیادی را کردهاند ،امروز
توسط آقای ظریف مورد اتهامات مالی
قرار میگیرند .نماین��ده مردم تبریز در
مجلس شورای اس�لامی اظهار داشت:
البت��ه ما چنی��ن عادت��ی نداریم که به
آق��ای ظریف چنین حرفهایی را بزنیم
و در پاس��خ به وی از اینگونه ادبیاتها
استفاده کنیم که به وی اتهام بزنیم ،اما
از یک دیپلمات چنین گفتاری در قبال
منتقدینش پس��ندیده نیس��ت .علیرضا
بیگ��ی خاطرنش��ان ک��رد :انتظ��ار این
ب��ود که آقای ظریف به ج��ای اینگونه
اظهارات ،استحکام خود را در مذاکرات
نش��ان میداد ک��ه ام��روز مذاکرات به
مرحلهای نمیرسید که وزیر مورخارجه
ما همه امتیازات را بدهد و هیچ امتیازی
به دس��ت نی��اورد .وی در پایان گفت:
متأس��فانه دیپلماس��ی خارجی ما آنقدر
هول بود و در مذاکرات عجله داش��ت،
که به تذک��رات رهبر انقالب هم توجه
نکرد و از سر عجله ،وارد قراردادی شدند
که اساس آن قرارداد را طرف مقابل هم
قبول ندارد که قراردادی وجود داشته و
میگوید ما ک��ه آن را امضا نکردهایم و
در مرحله بعد ما بس��یاری از امتیازات را
واگذار کردیم و آقای ظریف معتقد است
که در مقابل این امتیازات ،س��ایه جنگ
از سر کشور برداشته شده است و امروز
هم ما بر س��ر قبری گریه میکنیم که
معلوم نیس��ت توی آن مردهای باشد یا
خیر.

اشغالگران صهیونیست در وحشت فرو رفتند

گ�روه بین المل�ل :در اخرین تح��والت مربوط به
تجاوز دوباره رژیم صهیونیستی به اراضی اشغالی،
روزنامه االخبار لبنان در گزارش به بررسی عملیات
شکس��تخورده امنیتی رژیم صهیونیستی در نوار
غ��زه پرداخته اس��ت که در نتیجه آن یک افس��ر
ارش��د این رژی��م به هالکت رس��ید .این گزارش
میافزاید که بهنظر نمیرس��د طی روزهای آینده
ح��رف و حدیثها دس��تکم در س��رزمینهای
اشغالی از شکست بزرگ سازمانهای امنیتی رژیم
صهیونیس��تی در حادثه اخیر در نوار غزه به پایان
برسد .به گزارش تسنیم،این شکست بعد از آن انجام
شد که یک عملیات نفوذ هوشمندانه برای هدف
قرار گرفتن اه��داف امنیتی در غزه به یک کمین
معکوس تبدیل شد که مقاومت هیچ آمادگی قبلی
برای آن نداش��ت ،اما بهفضل حضور دائمی خود
در مناطق مرزی و هوش��مندی عناصر آن موفق
شد خسارتهای زیادی به یگان ویژه ارتش رژیم
صهیونیس��تی وارد کند .این عملیات در شرایطی
انجام شد که ریاست ستاد ارتش بهصورت مستقیم
آن را زیر نظر داش��ت و قرار بود مأموریتهایی را
در مناطق عربی فلس��طین انجام دهد .نیروهای
مقاوم��ت همچنان جزئیات این عملیات را مخفی
نگه داش��تهاند ،اما با وجود این ،مش��خص است
ک��ه این عملیات با وجود خس��ارتهای انس��انی
که برای طرف فلسطینی داش��تند ،یک دستاورد
بزرگ برای نیروهای مقاومت بهشمار میرود .در
همین رابط��ه یک منبع از نیروهای امنیتی محور
مقاومت میگوید که یگان عملیاتکننده اسرائیلی
بهصورت مخفیانه وارد مناطق جنوب نوار غزه شد.
آنها در این عملیات از یک خودروی فولکسواگن
استفاده کرده بودند که  6نفر در آن حضور داشت و
یکی از جاسوسهای مزدور رژیم صهیونیستی که
با آنها داخل خودرو بود ،هماهنگیهای الزم برای
ورود آنها به غزه را انجام داده بود .بر اس��اس این
گزارش ،شرکتکنندگان در این عملیات بهخوبی
زبان عربی را با لهجه مردم غزه صحبت میکردند
و مناطق عملیاتی خود را نیز بهخوبی میشناختند.
بهگفته این منبع امنیتی ،یگانهای مرزبانی وابسته
به گردانهای القسام شاخه نظامی جنبش حماس
فقط  4نفر از  6سرنشین خودرو را پیاده کردند .دو
نفر دیگر لباس زنانه ب��ه تن کرده بودند و همین
موض��وع باعث ش��د نیروهای مقاوم��ت آنها را از
خودرو پیاده نکنند .بعد از گذش��ت مدت کوتاهی
ک��ه منبع امنیتی مذکور نس��بت به ذکر دقیق آن
مالحظاتی داشت ،نیروهای پش��تیبانی القسام از

گنبد آهنین با  400موشک مقاومت فروریخت
جمله ش��هید نور برکة مسئول نظامی حماس در
منطقه بهنزد خودرو رسیدند و بهصورت رودررو با
چهار نفر از سرنش��ینان خودرو صحبت کردند و از
آنها خواس��تند تا اوراق هویتی خود را ــ که جعلی
بود ــ نش��ان دهند .از آنجا که شهید برکة اطالع
دقیقی از منطقه داش��ت ،نس��بت ب��ه این خودرو
مشکوک شد و دستور بازداشت آنها را صادر کرد،
در این لحظه بود که دو عنصر دیگر که لباس زنانه
به تن کرده بودند ،از خودرو پیاده شدند و بهسوی
نیروهای امنیتی القسام شلیک کردند که در نتیجه
این اتفاق ش��هید برکة و یک��ی دیگر از نیروهای
مقاومت به شهادت رس��یدند .بهنظر میرسد این
دو نظامی رژیم صهیونیستی اوضاع بحرانی خود را
به فرماندهان عملیات گزارش کرده بودند ،چرا که
بالفاصله بعد از پیاده شدن آنها از خودرو حمالت
موشکی صهیونیس��تها بهصورت مستقیم آغاز
شد .نیروهای القسام نیز حمالت و تیراندازیهای
خود را آغ��از کردند که در نتیجه این تیراندازیها
 4م��زدوری که در خارج از خ��ودرو بودند ،زخمی
ش��دند .این موض��وع بهخالف ادعاه��ای ارتش
رژیم صهیونیس��تی است که هالکت یک نظامی
اس��رائیلی و زخمی ش��دن یک تن دیگر را اذعان
کرده اس��ت 4 .فرد مذکور ب��ا وجود جراحتهایی
که داش��تند موفق ش��دند از منطقه ف��رار کنند و
نیروه��ای مقاومت نی��ز در نتیجه موش��کباران
گس��تردهای که وجود داش��ت مجبور ش��دند پناه
بگیرند .خودروی مذکور بالفاصله بهسمت مناطق
مرزی حرکت کرد تا بتواند با اس��تفاده از پوشش
آتش نیروهای متجاوز صهیونیستی از معرکه فرار
کند .در نتیجه این موش��کبارانها پنج تن دیگر
از عناصر گردانهای القس��ام که اقدام به تعقیب
خودروی مذکور کرده بودند به ش��هادت رسیدند.
این منبع امنیتی در خصوص نحوه ورود نیروهای
اس��رائیلی به ن��وار غزه تأکید ک��رد که چیزی که
تاکنون مش��خص شده ،این اس��ت که نفوذ آنها
بهصورت انفرادی بوده ،اما خودروی مذکور پیش
از ای��ن از طریق یکی از گذرگاهه��ا وارد نوار غزه
ش��ده است .ارزیابیهای موجود نشان میدهد که
ای��ن اولین باری نبود که افراد یگان مذکور موفق
به نفوذ به غزه میش��دند ،چرا که عناصر مقاومت
که این حادثه را ش��اهد بودند ،میدیدند که افراد
مذکور اطالعات بسیار دقیقی از منطقه دارند .این
منبع میافزاید که نیروهای امنیتی در حال حاضر
مزدور داخلی که زمینهه��ای ورود آنها به منطقه
را فراه��م کرده و ماهیت اصل��ی مأموریت آنها را

پیگیری میکنن��د ،اما آن چیزی ک��ه اآلن مهم
اس��ت ،این اس��ت که این مأموریت ناکام مانده و
نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی ضربه سختی را
دریافت کردهاند.
آخرین تحوالت میدانی فلسطین اشغالی


همچنین در التهاب مرزی ایجادشده بین نیروهای
مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی که با تجاوز
رژیم صهیونیستی به منطقه غزه آغاز شد ،طی دو
روز گذش��ته مقاومت فلس��طین اعالم کرد که در
صورتی که دش��من صهیونیستی به موشکباران
ساختمانهای غیرنظامی در غزه ادامه دهد ،اسدود
و بئر الس��بع را هدف حمالت موش��کی خود قرار
خواه��د داد .نیروه��ای مقاوم��ت در همین رابطه
منطقه اش��غالی المجدل را در واکنش به حمالت
هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه موشکباران
کردند«.اشرف القدره» سخنگوی وزارت بهداشت
فلس��طین در نوار غزه ،بامداد دیروز(سهشنبه) در
بیانیهای اعالم کرد :یک جوان فلسطینی در نتیجه
جراحات وارده در جریان حمالت عصر دوش��نبه
جنگندههای اس��رائیلی به ش��هر رفح (جنوب نوار
غزه) شهید ش��د و بدین ترتیب ،با شهادت  4تن
طی روز دوشنبه ،شمار شهدای موج جدید تجاوز
اس��رائیل به  11تن افزایش یافت .این س��خنگو
همچنین از زخمی ش��دن  8تن طی روز دوشنبه
خب��ر داد .دفتر رس��انهای دولتی در ن��وار غزه نیز
اعالم کرد که اس��رائیل دوشنبهشب  6ساختمان
از جمله مقر شبکه ماهوارهای «االقصی» وابسته
به جنبش حماس را بمباران کرد .ولی این ش��بکه
ماه��وارهای فقط بهمدت چند دقیقه تعطیل ش��د.
نیروه��ای مقاومت همچن��ان به موش��کباران
شهرکهای صهیونیستنشین مجاور غزه با دهها
گلوله موش��ک و خمپاره ادامه میدهد .در پی این
حمالت صدای آژیرهای هش��دار در ش��هرکهای
نوار غزه به گوش رس��ید .منابع صهیونیس��تی از
هالکت یک شهرکنشین در نتیجه فرود موشک
در منطقه عس��قالن خبر داد .ش��بکه  2تلویزیون
رژیم صهیونیس��تی گزارش داد که یک ساختمان
نیز بعد از فرود موشک مقاومت دچار آتشسوزی
ش��ده اس��ت .همچنین م��دارس س��رزمینهای
اش��غالی در اطراف نوار غزه و شهرکهای جنوب
سرزمینهای اش��غالی امروز سهشنبه تعطیل شد.
صدای آژیرهای هشدار همچنین در شهرکهای
نیریم و عین الثالثة واقع در ش��رق خانیونس نیز
به گوش میرس��د .رسانههای رژیم صهیونیستی

همچنین گزارش دادند که در سقوط یک موشک
به س��اختمانی در منطقه عس��قالن  9نفر زخمی
ش��دهاند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده
اس��ت .بر اس��اس گزارشهای موجود گروههای
مقاومت تا ساعات نخست بامداد دیروز(سهشنبه)
بیش از  470موشک با بردهای مختلف بهسمت
شهرکهای صهیونیستنشین شلیک کردند که
باعث ایجاد رعب و وحشت میان شهرکنشینها
و فرار حدود  75هزار تن به پناهگاهها شده است.
بنا بر اذعان صهیونیستها ،سامانه گنبد آهنین این
رژیم تنها موفق شده  100فروند از این موشکها
را با سامانه پدافندی خود رهگیری کند .خبرگزاری
«معا»ی فلس��طین گزارش داد ،حمالت موشکی
مقاومت به شهرکهای صهیونیستنشین ضمن
بهجای گذاش��تن تلفات مادی و تخریب تعدادی
س��اختمانهای مس��کونی ،باعث کشته شدن 2
اس��رائیلی و زخمی شدن دس��تکم  70تن دیگر
شده است .بهرام قاس��می سخنگوی وزارت امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران دوشنبهشب ترور
یکی از فرماندهان مقاومت اس�لامی و ش��هادت
تعدادی از مبارزان فلسطینی توسط نظامیان رژیم
صهیونیس��تی در غزه را محکوم ک��رد .وی رژیم
صهیونیس��تی را تجس��م عینی تروریسم دولتی
در منطق��ه توصیف ک��رد و گفت :س��ریال ترور،
جنایت و تجاوز رژیم اش��غالگر قدس با حمایت و
تش��ویق دولت آمریکا و سکوت و همراهی برخی
از کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد .حزباهلل
لبناننی��ز با صدور بیانیهای ابراز داش��ت که ملت
شجاع فلسطین قادر به سد کردن تجاوزات دشمن
و ناکام کردن توطئههای آن است .حزباهلل تأکید
کرد که رزمندگان فلسطین در رویارویی قهرمانانه
خود با سربازان اشغالگر در خانیونس چنان درسی
به دش��من دادند که قبل از ه��ر تجاوزی بهدقت
فک��ر کند .حزباهلل بیداری مقاومت فلس��طین و
س��د کردن حمالت نظامیان اش��غالگر و کشته و
زخمی کردن آنه��ا را س��تود .وزارت امور خارجه
روس��یه نیز با صدور بیانیهای با ابراز نگرانی شدید
از افزایش تنشها میان س��اکنان نوار غزه و رژیم
صهیونیس��تی ،از طرفهای درگیر خواس��ت که
فوراً به آتشبس در این منطقه تن بدهند .وزارت
امور خارجه روس��یه اعالم کرد :از فلس��طینیها و
اس��رائیلیها میخواهی��م که فوراً ب��ه آتشبس
بازگردند و ضمن حفظ خویشتنداری ،برای دوری
از عواقب غیر قابل پیشبینی این اقدامات ،تدابیر
مقتضی را اتخاذ کنند.

غالمحس��ین غیبپرور رییس سازمان
بسیج مستضعفین کشور با اشاره به اینکه
دومینوی اضمحالل آمریکا شروعش��ده
اس��ت ،گفت :آمریکا ببر کاغذی اس��ت
که فق��ط هیمن��ه پوش��الی از آن باقی
مانده است .سردار غیبپرور در سومین
اجالسیه کنگره ملی  3هزار شهید استان
قزوین عنوان کرد :از زمان شکلگیری
انق�لاب اس�لامی تاکنون دش��منان در
تالشاند تا ما سراغی از شهیدان نگیریم
و اثری از ریشههای شگرف اسالم ،قرآن
کریم و اهل بیت(ع) باقی نماند؛ دشمن
ب��ه دنبال گس��ترش اس�لام آمریکایی
اس��ت نه اس�لام ناب محمدی .رییس
س��ازمان بسیج مستضعفین کشور تأکید
کرد :دش��منی دش��منان هر روز غلیظتر
از قبل میش��ود اما به فضل الهی شاهد
آن هستیم که نکبت تمامی وجود آنها
را فراگرفته است ،آمریکا امروز در ضعف
ش��دید قرار دارد و به ببر کاغذی تبدیل
ش��ده که تنها هیمنهای پوش��الی از آن
باقی مانده اس��ت .وی ادامه داد :آمریکا
انسانهای حقیر و پست را در عربستان
به عنوان رژیم آلس��عود به کار برده که
تفاوت��ی با رژیم منحوس صهیونیس��تی
ندارد و هر دو اهرمهای آمریکا هستند اما
به ُیمن پایداری ملت اسالم ،آمریکا مدام
در حال شکس��ت است .غیبپرور اظهار
کرد :دومینوی اضمحالل آمریکا شروع
شده است و آینده جهان متعلق به آمریکا
نیس��ت بلکه به اس�لام تعلق دارد .وی
خاطرنشان کرد :دشمنان کور خواندهاند
چراکه ما از راه انقالب سست نمیشویم
و اهل معامل��ه دین خود با دنیای کثیف
دشمنان و دنیای استکبار نیستیم.
اروپا در دور زدن تحریمها کمکی
به ایران نخواهد کرد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی
مجلس با اشاره به اینکه قرار نیست اروپا
به م��ا در دور زدن تحریمها کمک کند،
گفت :ایجاد مکانیزم مالی برای آن است
که بانکها و شرکتهای اروپایی جریمه
نش��وند .محمدجواد جمالی  ،با اش��اره به
طوالنی شدن اجرای مکانیزم مالی اروپا،
اظهار داشت :اروپا به شدت به آمریکا وابسته
است و این مس��ئله یکی از دالیل اصلی
تعلل آنه��ا در اجرایی کردن این مکانیزم
مالی است .وی در گفت و گو با مهر ،ادامه
داد :به دلیل سیطره دالر و سوئیفت مورد
نظر آمریکا بر اغلب سیستمهای مالی دنیا،
ایجاد یک مکانیزم مالی جدید در اقتصاد
بینالمللی از نظر فنی فرآیندی سخت و
زمانبر است .عضو هیئت رئیسه کمیسیون
امنی��ت ملی مجلس با بی��ان اینکه اروپا
نمیتواند به این س��ادگی س��ازوکار مالی
جدیدی را در سطح بینالملل اجرایی کند،
تصریح کرد :باید بپذیریم که اروپا متحد
ما نیس��ت و قطعا برای اجرایی شدن هر
چه سریعتر این مسئله باید از چانهزنیهای
دیپلماتیک بهره گرفت .جمالی با تاکید بر
اینکه بنده فک��ر نمیکنم که اروپا در دور
زدن تحریمها به ایران کمک کند ،گفت:
اروپ��ا با ایجاد یک مکانیزم مالی جدید به
دنبال آن است که سپری برای شرکتها
و بانکهای خودش ایجاد کند تا مشمول
جریمهنشوند.عضوهیئترئیسهکمیسیون
امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه دور
زدن تحریمه��ا مکانی��زم خاص خودش
را دارد ،تصریح کرد :جمهوری اس�لامی
سالها در تحریم است و با بهرهگیری از
ظرفیته��ای داخلی و بهبود ارتباطات در
سطح منطقه و بینالملل میتوانیم از این
مقطع هم عبور کنیم.
بولتون :تا جایی که بتوانیم به ایران
فشار میآوریم!

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه کارزار
جنگ اقتصادی علیه ایران ،مدعی تشدید
تحریمها و افزایش فشار علیه این کشور
ش��د .به گزارش مهر به نق��ل از رویترز،
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید
امروز سهشنبه مدعی تشدید تحریمهای
ضدایرانی ش��د .وی در این باره ادعا کرد:
قصد ما این است که آنها را به شدت تحت
فشار قرار دهیم .تا آنجا که جا داشته باشد
به آنها فشار میآوریم .وی افزود :از همان
ابتدا هم هدف ما به صفر رساندن صادرات
نفت ایران بود.

