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آیتاهلل رئیسی در کنگره ملی شهدای روحانی در قم مطرح کرد

امریکا  19تحریم جدید علیه ایران وضع کرد

رهبر انقالب اسالمی :مخاطب اول در هر یک از عرصههای جهاد و دعوت به خیر ،روحانیت است

President.ir

آیتاهلل رئیسی در جلسه هیأت دولت تأکید کرد

مذاکره با کشورهای مبدأ آلودگی هوا

بــــرش

گــروه سیاســی /بیانــات رهبــر انقالب اســامی در
دیدار اعضای ســتاد کنگره بزرگداشت چهار هزار
شــهید روحانی که در تاریــخ  ۲۳دی  ۱۳۹۸برگزار
شــده بــود ،صبــح دیــروز (چهارشــنبه) در محــل
برگزاری این همایش در قم منتشر شد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در ایــن دیــدار،
بزرگداشــت علما و روحانیون مجاهد و پیشــقدم
در کار خیــر را اقدامی شایســته خواندنــد و گفتند:
در دوره دفــاع مقــدس ،طلبههــای جــوان عــاوه
بــر کار تبلیغــی و دینی ،در صفوف مقــدم میدان
جنــگ هم وارد شــدند و تعداد زیــادی از آنان نیز
به شهادت رسیدند.
رهبــر انقــاب ،جهــاد و شــهادت را فرهنگــی
ریشــهدار در حوزههــای علمیــه دانســتند و بــا
برشــمردن مصادیقی از علمای شــهید شــیعه و
ســنی ،افزودند :شــهی ِد روحانی یعنی کســی که با
جــان خــود وارد میــدان دعوت به خیر میشــود و
امــروز نیــز به تقویت ایــن روحیه در بیــن طالب و
فضالی جوان نیاز داریم.
ایشــان امام عظیمالشــأن را الگوی ممتازی از
علــم و جهــاد خواندنــد و خاطرنشــان کردند :آن
بزرگــوار همچنانکــه اولمجاهــد دوران خویــش
و بلکــه بســیاری از دورانهــا بــود و جهــادی بــا
عظمتتــر از جهاد او با ایــن نتایج در طول تاریخ
شــیعه وجود ندارد ،در باالترین مراتب علمی نیز
قرار داشــت که این نشان میدهد ورود در عرصه
جهــاد هیــچ منافاتی با دانش ،تحقیــق و تدریس
ندارد.
حضــرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره بــه انواع
جهــاد از جملــه جهــاد علمــی ،نظامی ،سیاســی
و اجتماعــی ،افزودنــد :در هــر یــک از عرصههای
جهاد که اولویت و نیاز کشــور باشــد ،مخاطب اول
آن کــه بایــد بــا احســاس مســئولیت وارد میــدان
شوند ،طالب و فضالی جوان هستند.
ایشــان با ابــراز امیــدواری بــه اســتمرار روحیه
و فرهنــگ افتخارآمیــز جهــاد در روحانیــت ،بــه
دســتاندرکاران کنگره شــهدای روحانــی توصیه
کردنــد در ادامــه این بزرگداشــتها بــا همفکری
اهالــی فکر و فرهنــگ ،نام ،تصاویــر ،وصیتنامه و
شــرح حــال و موقعیت شــهدای روحانــی تکثیر و
ترویج شــود تا امکان استفاده از موقعیت معنوی
آن بزرگواران برای همگان فراهم شود.
ëëحضور علما در مســیر عدالت و آموزش نفوس
مستعده
همچنیــن رئیــس جمهــور در ایــن مراســم به
صورت ویدیوکنفرانسی سخنرانی کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،آیــتاهلل رئیســی ،ارســال رســول و
انزال کتاب را نشــانه رحمانیت خداوند متعال
توصیــف کــرد و گفــت :انســانیت ،انســان در
پرتــو ارتبــاط با وحــی و باید و نباید الهی شــکل
میگیــرد و نبی اعظم (ص) ،انبیا عظام الهی و
امامان و پیشوایان دین ،معلم بشریت هستند.
رئیس جمهــور تعلیــم ،معرفتافزایــی ،زنده
کــردن فطرتهــا و تربیــت نفــوس مســتعده و
اجرا و عمل به دین در مســیر تحقق ارزشهای
الهــی را دو وظیفه عمــده روحانیــون به عنوان
وارثــان انبیــا و ائمــه برشــمرد و افــزود :علما و
روحانیــون در طــول تاریــخ همــواره بــه شــکل
توأمــان در مســیر اجــرای عدالــت و مبــارزه بــا
فســاد ،ظلــم و تبعیــض و در میــدان آمــوزش
و تربیــت نفــوس مســتعده حضــور داشــته و

در همیــن ســلوک و مشــی برای ما الگو و اســوه
شــدند .آیتاهلل رئیســی بــا بیان اینکــه علمای
بزرگی همچون شــهید اول ،شــهید ثانی ،شهید
ثالث و دیگر بزرگان دین همواره بر همین مبنا
حرکت کردند ،افزود :دلیل اینکه علما در طول
تاریــخ مــورد خشــم و غضــب مســتکبران قرار
گرفتند همین بود که همواره در عرصه تفسیر و
تبیین دین و معارف دینی و نیز مبارزه با فســاد
و ظلم پیشتاز و پیشقراول میدان بودند.
ëëامامینانقالب،بهترینالگودرمبارزهباظلموکفر
رئیــس جمهــور امــام راحــل و مقــام معظــم
رهبــری را از بهترین الگوها،هم در عرصه شــاگرد
پــروری و تبییــن معــارف دیــن و هــم در عرصــه
مبــارزه بــا ظلــم ،کفــر ،الحــاد ،فســاد و تبعیــض
نامیــد و تصریح کــرد :علمــای بــزرگ حوزههای
علمیــه و بویــژه حــوزه علمیه قم همــواره همین
مشــی را داشــته و دارند .آیتاهلل رئیســی با اشاره
بــه اینکه حضور در این میدان عظیم ،خشــیت از
خداونــد متعال میخواهد ،اضافه کرد :آمرین به
معــروف و ناهیان از منکر خشــیت از خدا دارند و
لــذا از هیــچ قدرت دیگــری هراســی ندارند .آنچه
از ســلوک بــزرگان میبینیــم ،همین ایســتادگی،
مقاومتآفرینــی ،بصیرتآفرینــی و هــراس
نداشــتن از هیــچ فــرد و قدرتــی بــوده و ایــن رمــز
موفقیت بزرگان دین ما بوده است.
ëëروحانیون در همه سختیها کنار مردم بودهاند
رئیــس جمهــور ادامــه داد :علمــا و روحانیون
بــزرگ همــواره فقــط بــه این فکــر میکردنــد که
تکلیف آنان چیســت و عمل به تکلیــف و در کنار
مــردم بــودن را یک وظیفــه الهی میدانســتند .از
همیــن رو علمــا و روحانیون را در همه ســختیها
در کنــار مردم دیدهایم و از جمله در ســختترین
روزهــای شــیوع کرونــا ،شــاهد بودیــم کــه چگونه
روحانیــون و حوزههای علمیه ســختترین کارها
را انجام میدادند .آیتاهلل رئیسی گفت :نمایشی
که از جهاد و از خودگذشــتگی روحانیون در دوران
کرونا شاهد بودیم ،برای همه ما درس بزرگی بود
که یکبار دیگر دیدیم ،کســانی کــه دیروز در جبهه
حضــور داشــتند و امــروز در حوزههــا بــه تعلیم و
تعلم مشــغولند ،چگونه در ســختیها کنار مردم
حاضر هستند.
ëëروحانیت در دل مردم جای دارد
رئیس جمهور افزود :رمز اینکه امروز روحانیت
بهرغم همه شــایعات ،تهمتها و ناسزاها در دل
مردم جای دارد ،همین است ،چون عالمان دینی
ما در جایگاه قیادت هســتند نه سیاقت؛ به مردم
نمیگوینــد بروید ،میگویند بیایید .کســانی که در
قلــه قرار دارنــد ،خودشــان عالم عامــل واصلند،
عمــل میکننــد .اینــان وقتی بــه مــردم میگویند
امــروز بایــد در جبهــه حضــور پیــدا کرد یــا مقابل
دشــمن ایســتاد ،مردم بــا جــان و دل میپذیرند.
آیتاهلل رئیســی اظهــار کرد :احــزاب و گروهها نیز
در جامعــه تالش بســیاری میکنند ،امــا جریانی
که امروز در دل مردم جای دارد و مردم احســاس
میکننــد کــه در همــه حــاالت و شــرایط بــا آنهــا
همراه بوده و خودشــان در رویدادها پیشــقراول و
پیشــتازند ،روحانیون هســتند .چه آنکــه باالترین
شــمار شــهدا در میان اقشــار مختلف ،متعلق به
روحانیون است.
ëëشهید اصالنی حجت الهی است
رئیــس جمهور ادامــه داد :از ســوی دیگر در
مسائل معیشتی ،اگر بخواهیم وضعیت طالب

رئیس جمهور روز گذشــته در جلســه هیأت دولت ،با اشــاره به افزایش آلودگی هوا ،سالمتی
مــردم را موضوعــی حیاتــی خواند و گفت :مــردم نمیتوانند هر روز شــاهد چنین وضعیتی
باشند و لذا از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر خارجه میخواهم که بدون فوت
وقت در مذاکره با کشورهای همسایه که منشأ این آالیندهها هستند ،موضوع را حل و فصل
کنند .رئیس جمهور در ادامه سخنانش بر لزوم پرداخت بموقع پول خرید گندم از کشاورزان
تأکید کرد و افزود :کشاورزان عزیز با تالش خود امنیت غذایی کشور را تأمین میکنند و دولت
هم به وظیفه خود در خرید تضمینی و پرداخت بموقع آن عمل میکند.
رئیس جمهور «هوای پاک» را از حقوق مردم برشــمر د و با اشــاره به افزایش آلودگی هوا
در استانهای مختلف کشور ،گفت :سالمتی مردم موضوعی حیاتی و آلودگی هوا برای مردم
غیرقابل تحمل اســت .آیتاهلل رئیســی تصریح کرد :مردم نمیتوانند هر روز شــاهد چنین
وضعیتی باشند و انتظار دارند دولت با جدیت موضوع را پیگیری کند.
آیــتاهلل رئیســی در بخش پایانی ســخنانش افزایش کمک ودیعه مســکن را اقدامی در
راستای حفظ توان مالی مردم دانست و با قدردانی از شورای پول و اعتبار برای این تصمیم،
بر اتخاذ تصمیمات مشابه در حوزههای دیگر تأکید کرد.

و فضــا را در حوزههــا ببینیــم ،کمتریــن میزان
دریافتی در کشــور مربوط به ایشان است .یعنی
در مقابل کمترین دریافتی ،بیشــترین حضور و
جانفشــانی و بودن در کنار مردم را از روحانیون
شاهد هســتیم.وی زندگی شــهید اصالنی را که
در حــرم مطهــر رضــوی به شــهادت رســید ،به
عنوان شــاهد مثال مورد اشاره قرار داد و گفت:
دو برادر ایشــان شــهید و یک برادر دیگر جانباز
 ۷۰درصــد هســتند که شــهید اصالنــی در خانه
خودش از او نگهــداری میکرد .در همین حال
بــا تمام وجود در مســیر دفاع از دین و ارزشها
و بــودن کنــار مــردم آن هــم در حاشــیه شــهر
مشــهد تالش میکــرد .رئیــس جمهــور افزود:
اینهــا حجج الهی بر همه ما هســتند تا بدانیم،
چهرههایــی کــه امــروز در جــای جــای کشــور
نقشآفرینــی میکننــد در دل مردم کشــورمان
و جهــان اســام جای دارنــد .این جایــگاه علما
ناشی از صادق الوعد بودن ،برخورداری از علم
و عمل به این علم و دانش و حضور مستمر در
میدان جهاد و اجتهاد است.
ëëخون شهدا از عالم جهلزدایی میکند
آیــتاهلل رئیســی خطــاب بــه خانوادههــای
معظم شــهدای روحانــی اظهارکــرد :همان گونه
که وجود حضرت ابی عبداهلل الحسین(ع) و خون
مطهر شهدا از عالم جهلزدایی کرد ،خون مطهر
شــهدای مــا امتداد همــان خون و جریان عاشــورا
اســت و خداوند همان طور که خون ابی عبداهلل و
علیاصغر  ۶ماهه را تضمین کرده ،خون شهدای

رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران:

همچنان از مخزن وسیع تحریمها علیه ایران استفاده میکنیم

رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور
ایران روز چهارشــنبه به وقت محلی در
نشســت اســتماع کمیته روابط خارجی
ســنای امریــکا بــا اذعــان بــه شکســت
سیاســت فشــار حداکثــری علیــه ایران
گفــت کــه بهتریــن مســیر در ارتبــاط با
برنامــه هســتهای ایــران ،بازگشــت بــه
برجام است.
نماینده ویژه امریکا در امور ایران در
اظهــارات خود به ســنای امریــکا گفت:
تالشهــا برای احیــای توافــق  ۲۰۱۵به
مشکل برخورد کرده است اما او معتقد
اســت کــه پیشــنهاد کاهــش «محدود»
تحریمهــا به تهران همچنــان میتواند
این توافق را نجات دهد و زمینه را برای
یک توافق گستردهتر فراهم کند.
ëëمخزنوسیعتحریمهایباقیمانده
نماینــده ویــژه امریکا در امــور ایران
بــدون اشــاره بــه زیادهخواهیهــای
کشــورش در مذاکــرات ویــن افــزود:
پــس از گذشــت بیــش از یــک ســال از
گفتوگوهای در وین که به نظر میرسد
شتاب خود را از دست داده ،زمان رو به
اتمام اســت .ما توافقی با ایران نداریم
و چشمانداز دستیابی به آن در بهترین
حالت ،ضعیف است.
رابــرت مالــی بــا تکــرار ادعاهــای
واشــنگتن ادامه داد :ما و همه شــرکای

اروپایــی خــود متقاعــد شــدهایم کــه
میتوانیــم در ازای برداشــتن گامهــای
مهم ایران برای عقبنشینی و محدود
کــردن برنامه هســتهای خــود ،تخفیف
محــدودی از تحریمهــا ارائــه کنیــم و
همچنــان از مخزن وســیع تحریمهای
باقــی مانــده و ابزارهــای دیگــری که در
اختیــار ما قــرار دارد ،برای تحت فشــار
قــرار دادن و هــدف قــرار دادن ســایر
فعالیتهــای خطرنــاک ایــن کشــور
استفاده کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه خــروج از برجام
توانایــی امریــکا بــرای مقابلــه بــا ایران
را محــدود کــرده اســت ،تأکیــد کــرد:
حقیقت ســاده این اســت که برجام به
عنــوان ابــزار محــدود کــردن فعالیــت
هســتهای ایران ،کار میکرد .این نتیجه
ناخوشــایند تصمیــم دولت قبــل برای
خروج یکجانبــه از برجام اســت .بدون
اتخــاذ آن تصمیــم میتوانســتیم همه
تمرکز و اهرم فشارمان را روی همکاری
بــا متحــدان و شــریکانمان بــرای مهار
ایــران و مقابلــه بــا اقدامات این کشــور
متمرکز کنیم.
ëëچــه توافق باشــد و چــه نباشــد ،ایران
تهدیداست!
وی ادعا کرد :ما شکی نداریم که چه
توافق هســتهای باشــد یا نباشد ،دولت

ایــران یــک تهدید باقــی میمانــد .این
مقام دولت بایدن در عین حال اذعان
کــرد که دولت جــو بایدن حتــی یکی از
تحریمهای وضعشده علیه ایران را هم
رفع نکرده است.
ëëبرای هرگونه امتیاز خارج از هســتهای
نیاز به اقدام متقابل داریم
ســناتور راند پال از مالی پرسید که
آیــا مســأله اصلی مورد اختــاف قرار
داشتن ســپاه در فهرســت موسوم به
سازمانهای تروریستی خارجی است
کــه مالی در پاســخ بــه وی گفت :فکر
میکنم این مشکل (قرار داشتن سپاه
در فهرســت موسوم به ســازمانهای
تروریســتی خارجــی) از برخی جهات
حل شــده اســت ،بــه این معنــا که ما
به ایران به صراحــت گفتهایم که اگر
آنهــا خواهان هرگونه امتیــاز در مورد
مســألهای غیرمرتبط بــا برجام مانند
فهرســت ســازمانهای تروریســتی
هســتند ،مــا بــه اقدامــی متقابــل از
آنهــا نیــاز داریم که نگرانیهــای ما را
برطرف کنــد .من فکر میکنــم ایران
تصمیم گرفته است که این اقدامات
متقابــل را انجــام ندهــد .آنهــا اکنون
بایــد تصمیم بگیرند کــه میخواهند
بــدون درخواســتهای اضافــی بــه
توافق برسند یا خیر.

مــا را هــم تضمیــن کــرده اســت .رئیــس جمهور
تصریح کــرد :این جهلزدایی ،بویــژه از جاهلیت
مــدرن که امــروز چهــرهاش در عالم برمال شــده،
از نشــانههای ســحر و به برکت خون شــهدا است.
آنچــه از بیــداری اســامی در منطقه شــاهدیم به
برکــت خون شــهدا اســت .آیتاهلل رئیســی ادامه
داد :چطــور شــد کــه یمــن  ۷ســال ایســتادگی و
مقاومــت کــرد؛ این بــه برکت خون مطهر شــهدا
اســت .امــروز هر جــای عالــم را که نــگاه کنیم ،به
برکت خون شــهدا شاهد جهلزدایی و گرهگشایی
از مشکالت عالم اسالم هستیم.
ëëابعاد پیام شهدا
رئیــس جمهور با اشــاره به ایــن تعبیر رهبری
معظــم انقــاب اســامی که پیــام شــهدا در فضا
طنینافکن اســت و فقط الزم است گوشها شنوا
شود ،گفت :پیام شهدا ،دفاع از استقالل و آزادی،
عمــل بــه دیــن ،پاســداری از ارزشهــای الهــی،
ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمنان ،ساختن
کشــور ،رفع مشکالت و پریشانیهای مردم ،توجه
بــه فرمایشــات و رهنمودهای ولــی فقیه ،وحدت
و صیانت از انســجام ملی اســت .آیتاهلل رئیسی
پیــام شــهدا را بســیار مهــم توصیف کــرد و گفت:
پیام بسیار حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی
برای جهاد تبییــن و روایت صحیح و دقیق ایثار و
از خودگذشتگیهای علما و روحانیون عزیز ما در
ســنگر جهاد در جای جای کشــور و در ســنگرهای
مختلــف دفاع از دین ،امروز وظیفه بســیار مهم و
اساسی همه ما است.

ëëکسب همراهی مردم با برخورد صادقانه
رئیس جمهور با اشاره به اینکه بنده در کسوت
خدمتگــزاری به مردم به عنوان یک طلبه شــاهد
بودهام کــه چگونه صادق بودن بــا مردم ،بهرغم
همــه دشــمنیها و ســخنپراکنیهای دشــمن
حمایــت آنان را بــه همراه دارد ،افــزود :در حمله
ســایبری بــه جایگاههــای ســوخت و در موضــوع
اجــرای طــرح عادالنــه کــردن یارانههــا دشــمن
بــه دنبال ایجــاد یــک غائله بــرای نظام بــود ،اما
هوشــیاری ،بصیرت و همراهی مردم با دولت ،در
کنــار اعتماد آنان به کارگزاران خود ،دشــمن را در
مسیر رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت.
وی با اشاره به همراهی مردم با فتوای تحریم
تنباکــو از ســوی مرحــوم میــرزای شــیرازی اظهار
کــرد :رهبــری معظم انقــاب در موضــوع اجرای
اصالحــات اقتصادی فتوا صادر نکردند و فقط به
همــه قوا و مردم توصیــه فرمودند که از طرحهای
اقتصــادی حمایــت کننــد و امــا چقدر زیبــا مردم
لبیــک گفتنــد و دشــمنان و بدخواهــان را نــاکام
گذاشتند.
رئیــس جمهور در ادامه ســخنانش خطاب به
خانــواده معظم شــهدا ،علمــا و اســاتید تصریح
کرد :همچنان کــه در موضوع کرونا ،به لطف خدا
آمــار قربانیان از  ۷۰۰نفر به کمتر از  ۷نفر رســیده
است ،امروز نیز میتوان با مدد الهی ،هدایتهای
حکیمانه رهبری ،پشــتوانه مــردم و همه نخبگان
و صاحبنظــران ،بــا وجــود عوامــل مختلــف مؤثر
بــر وضعیــت قیمتهــا از جملــه درگیریهــا در
اوکرایــن ،میتــوان به مشــکالت مــردم بویــژه در
عرصه معیشتی سامان بخشید.
ëëدولت تحریمها را مانع نمیبیند
آیــتاهلل رئیســی گفــت :دولــت تهدیدهــا و
تحریمهــای دشــمن را مانــع نمیبینــد و زندگی
مــردم و پیشــرفت کشــور را بــه تحریمهــا گــره
نمیزنــد تــا دیگــران بخواهند بــرای مــا تصمیم
بگیرنــد .این مســأله را هم در عمل نشــان دادیم
و هــم در جلســات خصوصی به آنــان گفتیم و در
تریبونهای رسمی هم اعالم کردیم که راهبرد ما،
راهبردی است که رهبری فرمودند.
رئیس جمهــور ادامــه داد :دولت مســأله رفع
تحریمها را دنبال میکنــد ،اما مهمتر از تالشها
بــرای رفــع تحریمهــا ،قرارگاهــی اســت کــه برای
خنثی کردن تحریمها تشــکیل دادیم و همکاران
مــا و نیروهــای ارزشــی و انقالبــی فعاالنــه در این
عرصه مشغول تالش هستند.
آیــتاهلل رئیســی در بخــش دیگــری از
ســخنانش بــا بیــان اینکه امــروز راهبــرد اصلی
دشــمن مأیــوس کــردن مــردم و راهبــرد نظام
اســامی ،امیــدوار کــردن مــردم اســت ،گفــت:
امــروز هــر کــس بخواهــد یــا نخواهــد ،بداند یا
ندانــد ،اگــر بــا قلم ،قــدم و اقدامــش کاری کند
کــه مــردم مأیــوس و ناامیــد شــوند در جهــت
راهبرد دشــمن حرکــت کرده اســت .در مقابل
هــر کــس هر اقدامــی در جهــت امیــدوار کردن
مــردم داشــته باشــد ،بدانــد در جهــت راهبــرد
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و ســیره
رهبری معظم انقالب اسالمی ،مراجع بزرگوار
و علمــای اعــام ،حرکــت کــرده اســت .رئیس
جمهــور افزود :به عنوان یــک طلبه خدمتگزار،
هــر چــه از عمــر کاریام در دولــت میگــذرد،
آینده را به برکت خون مطهر شــهیدان ،بســیار
درخشانتر و روشنتر میبینم.

گزارش کمسابقه الجزیره از پاسخهای دردناک به صهیونیستها

دستکم  ۲۰فرمانده اسرائیلی در واکنشهای ایران کشته شدهاند

گــروه سیاســی /شــبکه تلویزیونــی
الجزیره قطر روز سهشنبه در گزارشی
بــا عنــوان «عملیاتهایــی کــه طــی
آن ایــران اســرائیلیها را هــدف قــرار
داده اســت» ،گــزارش داده اســت که
نیروهــای ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی و نهادهــای امنیتــی ایــران
شــماری از فرماندهــان اســرائیلی در
داخل فلســطین اشــغالی و خــارج از
آن را هــدف قــرار دادهانــد .الجزیــره
در ایــن گــزارش که منابع رســمی آن
را تأییــد نکردهانــد ،از قــول یک منبع
مطلــع میگویــد« :هرچنــد تهــران
تمایلــی بــه گشــودن پروندههــای
امنیتــی با کشــورهای مســتقل ندارد،
امــا تاکنــون بارهــا منافع اســرائیل در
داخل فلسطین اشغالی را هدف قرار
داده است».
ëëممکن است ایران واکنشهایش را
علنی کند
به گــزارش ایرنا ،الجزیره تحرکات
یــک هفتــه گذشــته نیروهــای امنیتی
و جاسوســی رژیــم صهیونیســتی از
جملــه تــرور یکــی از فرماندهــان و
مدافعان حرم در تهران را یک تحول
کیفی دانسته که به اعتقاد این رسانه،
میتوانــد بــه کشــمکشهای موجــود
میان دو طرف ،شکل علنیتر ببخشد

و ایرانیهــا از اینپــس واکنشهــای
خود را علنی بروز دهند.
ëëکشــته شــدن یــک افســر اطالعاتی
اســرائیل یــک هفتــه پــس از تــرور
مهندس فخری زاده
شــبکه قطــری از قــول منبــع خود
نوشــته اســت ،در پــی واکنشهــای
ایران به اقدامات اسرائیلیها تاکنون
بیــش از  ۲۰فرمانــده و مقــام نظامی
و امنیتــی رژیــم صهیونیســتی کشــته
شــدهاند .الجزیــره بــه نقــل از منبــع
مــورد ادعــا گفتــه کــه دســتکم ۲۰
فرمانــده اســرائیلی در ایــن ســالها
کشــته شــدهاند« .فهیــم هینــاوی»
افســر  ۴۵ســاله موســاد اســرائیل ،از
جملــه افســران اطالعاتــی اســت که
به گفتــه الجزیره در  ۴دســامبر ۲۰۲۰
(جمعــه  ۱۴آذر  )۱۳۹۹در چهارراهی
در منطقــه جیناتــون در جنــوب
شــرقی تلآویــو کشــته شــد .الجزیــره
میگویــد ،ایــن عملیــات تنهــا  ۷روز
پس از ترور دانشمند ایرانی «محسن
فخــریزاده» بــا شــلیک بیــش از ۱۵
گلوله به خودرو وی انجام شد.
ëëسه نفر در ازای یک نفر
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه
ایران در سال گذشــته غیر از هیناوی،
دو افســر دیگــر را در داخــل تلآویــو

در واکنــش بــه تــرور فخــریزاده از
پــا درآورده اســت .ژنــرال «شــارون
أســمان»  ۴۲ســاله فرمانــده لشــکر
ناحــال در ارتش اســرائیل هم در اول
ژانویــه ( ۲۰۲۱جمعــه  ۱۲دی )۱۳۹۹
در یکی از پایگاههای نظامی در شــهر
نتانیا در مرکز فلسطین اشغالی کشته
شــد .الجزیره از افسر بلندپایه دیگری
در موســاد به نام «گابریــل تالکر» نیز
نام برد که در ســطح معاون وزیر بود
و به همــراه  ۱۲تن دیگر در  ۱۳مارس
گذشته (یکشــنبه  ۲۲اسفند  )۱۴۰۰در
اثر موشــکباران مقر موساد در اربیل
عراق توسط ایران کشته شد.
ëëشبکه قطری :مستندات داریم
ایــن شــبکه قطــری گفتــه کــه «ما
گزارشهــای مســتندی درخصــوص
کشــته و زخمــی شــدن شــماری از
عناصر اســرائیلی در این حمله مانند
ماتیــس داتریــس ،اســمیت ،آدام
باتلــر ،شــاوول ،ملیــس رابــرت با نام
مســتعار آفینز ،جونی ،جونز ،گابریل
تالکرو مــارک زال در اختیــار داریم».
الجزیــره بــه نقــل از منبــع یــاد شــده
افزود :ایران از اعالم اینکه در بسیاری
از عملیاتهــا علیــه اوضــاع امنیتــی
داخل رژیم صهیونیستی دست دارد،
هراسی ندارد.

دیگه چه خبر؟

«خنثیسازی» تحریمها مهم تر از «رفع» تحریمها

خبــر اول اینکــه ،وزارت خزانــهداری امریــکا دیــروز (چهارشــنبه)
اســامی چنــد فــرد و شــرکت را کــه ادعــا کــرده بخشــی از یــک شــبکه
بینالمللــی بــرای درآمدزایــی بــرای نیــروی قــدس ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی و حــزباهلل هســتند ،در فهرســت تحریم قــرار داده
است .در این فهرست که روی وبسایت وزارت خزانهداری امریکا قرار
گرفته ،اســامی  ۱۰فرد و  ۹شــرکت دیــده میشــود .وزارت خزانهداری
امریکا در بیانیهای ،ضمن طرح اتهامهای اثباتنشــده تصریح کرده
اســت« :امروز دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری یک
شــبکه قاچــاق نفت و پولشــویی را که تحت هدایــت مقامهای نیروی
قدس ســپاه پاســداران قرار دارد ،در فهرســت تحریم قرار داده است.
این شبکه ،فروش صدها میلیون دالر نفت ایران را برای نیروی قدس
و حزباهلل تســهیل کرده اســت ».وزارت خزانهداری امریکا همچنین
ادعــا کرده این شــبکه مورد حمایــت نهادهای اقتصادی روســیه قرار
دارد و یکی از عوامل اصلی تولید درآمد نفتی برای ایران بوده است.

سارق مسلح «خیابانهای شرق تهران» اعدام شد

خبــر دیگر اینکه ،دادســتان عمومــی و انقالب تهــران گفت :حکم
اعــدام یکــی از اعضــای باند ســه نفره ســارقان مســلح شــرق تهران،
صبح چهارشــنبه چهارم خرداد اجرا شــد .به گزارش مرکز رسانه قوه
قضائیه ،علی صالحی درباره جزئیات این خبر اظهار کرد :این ســارق
مســلح با نام اختصــاری (ر-ع) به همراه دو نفر از همدســتانش باند
زورگیری و ســرقت مســلحانهای را تشکیل داده بودند و با ایجاد رعب
و وحشــت و اســتفاده از ســاح در منطقه شــرق تهران بویژه محالت
جوادیــه و تهرانپــارس ،نســبت به ســرقت طالجــات مــردم مبادرت
میکردند.

توضیحات اربیل درباره اظهارات ضد ایرانی
منتسب به «مسرور بارزانی»

شــنیدیم که ،دفتر نخستوزیر اقلیم کردســتان عراق در بیانیهای
با عنوان ،توضیح درباره جمله «بغداد گروگان تهران اســت» نســبت
بــه نقــل قول صــورت گرفتــه از اظهــارات مســرور بارزانی در حاشــیه
کنفرانــس داووس واکنــش نشــان داد و نوشــت کــه مترجــم در نقــل
ســخنان وی دچار اشــتباه شــده اســت .در بیانیه این دفتر آمده است
که «کلیپ ویدیویی ســخنان بارزانی موجود اســت و همان گونه که در
آن نشــان داده شــده است ،آقای مســرور بارزانی ،نخســتوزیر اقلیم
کردســتان عراق ،نگفته که بغداد توســط تهران به گروگان گرفته شده
اســت؛ مجــری برنامه جملــهای را گفت ،اما مترجم ســخنان وی را با
اظهارات آقای بارزانی ترکیب کرد و هر دو سخن را بهعنوان اظهارات
نخستوزیر نقل و ترجمه کرد».
بــه گــزارش ایرنا ،با اینحال ،اظهارات مســرور بارزانــی فقط این یک
نکته منفی را نداشــت؛ او در موارد دیگری هــم ایران را متهم کرد ،به
طوری که بسیاری از رسانههای عراقی با انتشار سخنان بارزانی به نقل
از وی نوشــتند که نخســتوزیر اقلیم کردستان عراق گفته که هدف از
حمــات ایران به عراق (منظور هدف قرار دادن مقر صهیونیســتها
در اربیــل و نیــز گروههای تروریســتی در این منطقه) ،فشــار بر ائتالف
ســهگانه (جریان صدر ،حزب دموکرات و ائتالف السیاده) و همچنین
انتقال این پیام است که دخالتها در امور داخلی عراق ادامه خواهد
داشت.

هشدار وزارت برق عراق به بغداد درباره
عدم پرداخت بدهی ایران

با خبر شــدیم که ،سخنگوی وزارت برق عراق در گفتوگو با پایگاه
«بغداد الیوم » گفت« :قطع شدن گاز ایران ،بر روی عراق تأثیر خواهد
گذاشــت زیرا برق کشــور تا حدود  ۷۰۰۰تا  ۸۰۰۰مگاوات متکی به گاز
ایران اســت و توقف گاز به معنای توقف یک ســوم شــبکه برق کشــور
خواهد بود» .احمد موســی اضافه کرد« :وزارتخانه روی توافق امنیت
غذایی برای حمایتهای فوقالعاده حســاب کرده بود چراکه بخشی
از آن بــه پرداخــت بدهیهــا اختصــاص یافته بــود .دولــت و پارلمان
بــه دنبــال جایگزینــی برای پرداخــت این مبالــغ هســتند» .همچنین
رســانههای عراقــی خبــر دادند که یک مقــام وزارت نفت ایــران ،روز
سهشــنبه به عراق سفر کرده و با «عادل کریم» وزیر برق این کشور در
ت برق درباره پرداخت بدهیهای ایران رایزنی کرده است.
مقر وزار 

کوبا ترور سردار«حسن صیادخدایی» را
بشدت محکوم کرد

دســت آخــر اینکــه ،وزارت امــور خارجــه کوبــا روز سهشــنبه طــی
بیانیهای ترور ســردار شهید «حســن صیادخدایی» را محکوم کرد .به
گزارش فارس ،در بیانیه وزارت امور خارجه کوبا آمده است« :بشدت
ترورهایی نظیر چیزی که اخیراً در ایران علیه حسن صیادخدایی روی
داد را محکوم میکنیم».در این بیانیه آمده است«:اینگونه اقدامات
تهدیدی برای صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه به شمار میآید».

