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تیترهای امروز
رئیسجمهور بر ضرورت تقویت روحیه امید
و اعتماد در بین مردم تأکید کرد

راهبرد دشمن
ایجاد یأس

همکاری با آژانس فقط پادمانی
امیرعبداللهیان :اراده جدی جمهوری اسالمی ایران برای تعامل سازنده با آژانس در چارچوب موافقتنام ه پادمان است
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روز گذشته نرخ هر دالر به بیش از  13لیر رسید

لیر بیارزشتر شد
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 32ماهوار ه ناتو در تیررس «جنگجوی ستاره»

جنگ فضایی
روسیه و غرب
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نفتالی بنت :در یک دهه گذشته ایرانیها
در حالی که با امنیت در تهران نشسته بودند
اسرائیل را با موشک محاصره کردند؛آنها ما را
از راه دور آزار میدهند و به ما آسیب میزنند

معاون وزیر بهداشت :به دلیل واکسنهراسی
واکسیناسیون زنان باردار با میانگین جامعه
بسیار فاصله دارد

جهل و هیاهو!
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هشدار« استفان والت» نظریهپرداز مشهور
آمریکایی درباره آینده این کشور

تجزی ه طلبی

مسأله جدیآمریکا
برخی ایالتهای حامی دموکراتها
نیز به جداییطلبی گرایش دارند
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نگاه

مأموریت ارتقای امید

محمد سلحشور« :تقویت روحیه امید و اعتماد
در بین مردم» ،بایسته فراموشنشدنی و ضروری
روزگار ما است که رئیسجمهور نیز روز گذشته
بار دیگر بر حرکت تمام اجزای نظام به س��مت
تحقق این مهم تاکید کرد .قابل کتمان نیس��ت
تجربه تلخ مردم از حکمرانی دولتمردان س��ابق
باعث شده  ۲عنصر «امید» و «اعتماد» در میان
بسیاری از مردم بویژه طبقات متوسط و ضعیف
جامعه تضعیف شود.
احیای «امید» و «اعتماد» آن هم در شرایطی که
بافت سیاسی کشور در سالهای اخیر دچار تحوالت
گستردهای شده ،به عنوان وظیفهای تخلطیناپذیر
از سوی مردم و نخبگان مطالبه خواهد شد .شواهد
نیز گویای این امر اس��ت که تغییر قوه اجرایی و
روی کار آمدن دولت س��یزدهم و مشاهده عزم و
جه��د دولتمردان ،فضای عمومی جامعه را تا حد
قابل توجهی تغییر داده و حتی بخشی از مردمی
که روز  28خرداد نیز پای صندوقهای رای حاضر
نشدند (بر اساس نظرسنجیها) از تغییرات ماههای
اخیر استقبال کردهاند.
در چنین فضایی ،گذر زمان اقتضائات خاص
خود را خواهد داشت ،به عبارت دیگر هر قدر به
عمر دولت افزوده شود ،انتظارات افکار عمومی نیز
مضاعف خواهد شد و بیش از آنکه خواهان مشاهده
تغییرات در رفتار دولتمردان باشند ،به دنبال تجربه
تغیی��رات در زندگی روزمره خ��ود خواهند بود.
صیانت از امید جامعه و جلوگیری از افول اعتبار
دولت به عنوان مهمترین سرمایه رئیسجمهور،
امر مهمی اس��ت که نباید در کش��اکش وقایع و
فرازونشیبهای مدیریت کشور نادیده گرفته شود.
وعده رئیسجمهور در زمینه مبارزه جدی با فساد
و ممانعت از شکلگیری حاشیه امن ...
ادامه در صفحه 6

صفحه 2

یاوهگوییهای «بنی گانتس» و طبل توخالی رژیم صهیونیستی
مه�دی گرگانی« :دانا چو طبل
یادداشت
عطار است؛ خاموش و هنرنمای؛
نادان چو طبل غازی ،بلندآواز و میانتهی».
«بنی گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طی
ماههای گذش��ته یاوهگوییهای زی��ادی علیه ایران و
متحدان ایران در منطقه مانند حزباهلل و حماس داشته
است .گانتس در اظهاراتی در مرداد گذشته تاکید کرد
زمان اقدام نظامی علیه ایران فرارس��یده اس��ت .وی با
تاکید بر آمادگی نظامی رژیم صهیونیستی افزود :حرف
زدن کافیست و باید کاری کرد .بنی گانتس شهریورماه
نیز با اش��اره به خطرات برنامه هستهای ایران ،از لزوم
اقدام نظامی علیه کشورمان سخن گفت و به طرح C
این رژیم برای حمله به ایران در صورت عدم همراهی
آمریکا اشاره کرد! وی در جایی دیگر با تمجید از قدرت
نظامی و اطالعاتی رژیم صهیونیستی با رجزخوانی علیه
گروههای مقاومت گفته بود :ارتش اسرائیل برای رفع
تهدیدها به کار خود ادامه خواهد داد و به هر گونه نقض
حاکمیت -چه در نوار غزه یا شمال و چه توسط نیروهای
ایرانی یا فلسطینی -با قدرت پاسخ خواهد داد.
در اوج تهدی��دات مقام��ات رژی��م صهیونیس��تی
علیه ای��ران و گزافهگویی درباره ق��درت نظامی رژیم
صهیونیستی ،حزباهلل لبنان مردادماه ،چندین راکت و
موشک به اراضی اشغالی شلیک کرد و شوک سختی
به صهیونیس��تها وارد کرد .شلیک این راکتها علیه

هدف خاصی نبود و بسیاری از تحلیلگران آن را اقدام
نمادین ایران و مقاومت برای اثبات ناتوانی اسرائیل در
حمله نظامی به ایران خواندند.
پایگاه تحلیلی «فارن پالیسی» درباره ناتوانی اسرائیل
در حمله نظامی به ایران نوشت :شاید از نظر سختافزار
نظامی ارتش اسرائیل پیشرفتهتر از نیروهای مسلح ایران
باشد اما این برتری در صورت وقوع جنگی همهجانبه که
نیروی زمینی ارتش اسرائیل را به میدان جنگ بکشاند
بس��یار کماهمیت خواهد بود چرا که از زمان شکست
مفتضحانه ارتش اس��رائیل در جنگ س��ال  ۲۰۰۶با
حزباهلل ،نیروهای مسلح اسرائیل آگاه شدهاند نیروی
زمینی این رژیم حتی برای یک جنگ تمامعیار با یک
نیروی رزمی غیردولتی نیز آمادگی کافی ندارد.
در جبهه سایبری و اطالعاتی که صهیونیستها دچار
خودبرترپنداری زیادی هستند نیز طی ماههای گذشته
ضربات غافلگیرکنندهای را تجربه کردهاند .چندی پیش
گروه هکری «عصای موسی» با هک کردن سیستمهای
فوقامنیتیوزارتجنگرژیمصهیونیستی،ضمنانتشار
عکسی از بنی گانتس ،اعالم کرد به اطالعات محرمانه و
گستردهای از جمله اخبار ،نقشههای عملیاتی ،اطالعات
مربوط به توان نیروها و واحدها ،نامهها و مکاتبات نظامی
ارتش رژیم مجعول صهیونیستی دست پیدا کرده است.
این گروه هکری همچنین اعالم کرد به «اطالعات
دولتی» شامل تصاویر ۳بعدی از فلسطین اشغالی دست

یافته اس��ت .این اقدام ،دور زدن ممنوعیت بینالمللی
است که از دسترسی به تصاویر دقیق هوایی از مناطق
فلس��طین اش��غالی جلوگیری میکند .در فیلمی که
گروه سایبری «عصای موسی» منتشر کرد ،تصاویر و
نقشههای تأسیسات حیاتی نشان داده شده و اعالم شد
اینها نمونهای از تصاویر دقیقی است که اخیرا پس از
هک زیرساختهای سایبری رژیم صهیونیستی به دست
آمده است که یک شکست فاحش برای امنیت سایبری
تلآویو محسوب میشود.
پیش از این نیز گروه هکری موسوم به سایه سیاه،
سرورهای شرکت اینترنتی رژیم صهیونیستی «سایبر
سرو»( )Cyber serveرا مورد حمله هکری قرار داده و
آن را از دسترس خارج کرده و تهدید به افشای اطالعات
آن کرده بود .این هکرها مشخصا بنی گانتس -که طی
ماههای گذشته یاوهگوییهای زیادی بر زبان رانده بود-
را هدف خود قرار داده و با انتش��ار تصاویر خصوصی از
وی ،به او هشدار دادند هر لحظه و هر قدم «زیر رصد»
آنها قرار دارد.
در کن��ار ضربهه��ای نظامی و س��ایبری ک��ه رژیم
صهیونیستی متحمل شده ،هفته گذشته انتشار اخباری
درباره جاسوسی خدمتکار منزل بنی گانتس ،سازمانهای
امنیتی و اطالعاتی این رژیم را دوباره شوکه کرد .وزارت
دادگستری رژیم صهیونیس��تی در این باره گفت :یک
نظافتچی در خانه گانتس به جاسوسی برای یک گروه

هکری که گفته ش��ده مرتبط با ایران اس��ت ،متهم و
بازداشت شده اس��ت .حاال مشخص شده است ارتباط
خدمتکار خانه بنی گانتس با گروه هکری سایه سیاه بوده
است و پیامها و تهدیدات این گروه هکری که خطاب به
مقامات صهیونیست گفته شده بود نهتنها بلوف و توخالی
نبوده بلکه به نظر میرسد این تازه شروع ماجراست و در
آینده نزدیک باید منتظر آشکار شدن ابعاد جدیدی از
اقدامات امنیتی علیه رژیم صهیونیستی باشیم.
واحد تحقیقات جرائم بینالمللی «شینبت» که از
«اورن گ��ورن»  -متهم مذکور -بازجویی کرده مدعی
اس��ت به دلیل رعایت پروتکله��ای امنیتی در خانه
گانتس ،وی موفق به ارسال اطالعات حساس امنیتی و
طبقهبندیشده نشده است .این در حالی است که گورن
از سال  2015در خانه گانتس مشغول کار بوده است
و طبق گزارش رسانههای صهیونیستی ،دارای سابقه
کیفری شامل  ۱۴دستگیری ۵ ،محکومیت و  ۴دوره
مجزا در زندان اس��ت .مساله مهم این است که گورن
حتی در دوره نخستوزیری چرخشی گانتس -نتانیاهو
که تمام پروتکلهای فوقامنیتی نخستوزیری برای
هر  ۲اعمال میش��ده است ،بیخ گوش او مشغول کار
بوده است .معلوم نیست فردی که چنین سوابق متعدد
بزهکاری دارد چگونه اطمینان نهادهای امنیتی اسرائیل
را به دست آورده است .اینکه چنین فردی چگونه موفق
شده پروتکلهای امنیتی نخستوزیری را دور بزند نشان

میدهد سازمانهای اطالعاتی اسرائیل درباره وسعت
جاسوس��ی وی در حال فرافکن��ی ،دروغگویی و ارائه
اطالعات غلط هستند .این در واقع شگرد سازمانهای
امنیتی رژیم صهیونیستی است که برای جلوگیری از
فروپاشی هیمنه پوشالی خود در چنین مواقعی از ارائه
اطالعات رسانهای و جزئیات شکست خودداری و تالش
میکنند ارزش آن را پایین بیاورند.
با این وجود ،پایگاه خبری «کاننیوز» به نقل از یک
مقام ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت :در ماجرای
گورن ،بررسی امنیتی درباره او یک «شکست فاحش»
بوده اس��ت .کاننیوز با اشاره به خوشخیالی و شادی
مقامات صهیونیست از نفوذ امنیتی به ایران بویژه بعد از
سرقت اسناد هستهای افزود :بازداشت و متهم شدن فرد
امین خانه بنی گانتس به جاسوسی برای ایران ،میتواند
تازهترین نشان ه از این باشدکه نهادهای امنیتی اسرائیل
ب��ا وجود تصورات دیرینه درباره دقت آنها ،پر از ایراد و
اشکال هستند.
حمله سایبری به وزارتخانه تحت مدیریت گانتس،
نفوذ و دسترسی به تودرتوی خانه ،تلفن همراهش ،رایانه
ی و حتی کلید خانهاش حامل این پیام مهم است
شخص 
که «درست از جایی که فکر نمیکنید ضربه خواهید
خورد» .گانتس بهتر است به جای تهدید توخالی حمله
به ایران ،به فکر بستن حفرههای اطالعاتی این رژیم و
تقویت امنیت سایبری خانه خود باشد(!)

