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سیاسی

وطن امروز شماره 2500

اخبار

«سیامک رهپیک»
عضو حقوقدان شورای نگهبان شد

س��یامک رهپی��ک ب��ا رأی
نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی ب��ه عن��وان عضو
حقوق��دان ش��ورای نگهبان
قانون اساس��ی انتخاب شد.
ک رهپیک در جلسه
به گزارش فارس ،س��یام 
علنی دی��روز با رای نماین��دگان پارلمان به
عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب
ش��د .گفتنی است نمایندگان با  145رای به
رهپیک 93 ،رای به احمد بیگی و  5رای ممتنع
از مجموع  243رای ماخوذه ،سیامک رهپیک
را به عنوان عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان
انتخاب کردند.

افزایش تعداد امضاهای
طرح «سؤال از رئیسجمهور»

عضو فراکسیون مستقالن مجلس شورای
اس�لامی از افزایش امضاهای طرح س��وال از
رئیسجمهور به بی��ش از  ۱۰۰امضا خبر داد.
رس��ول خضری در گفتوگو با مه��ر ،با انتقاد
از عدم حضور رئیسجمه��ور در صحن علنی
مجلس ب��رای ارائ��ه توضیحات درب��اره علت
نوسانات بازار س��که و ارز گفت :رئیسجمهور
برای جلسات رای اعتماد و استیضاح ،ساعتها
در مجلس حضور مییافت اما حاضر نیس��ت
برای پاس��خگویی درب��اره عل��ل افزایش نرخ
ارز و س��که در صح��ن علن��ی مجلس حاضر
ش��ود .نماینده م��ردم سردش��ت در مجلس
ادام��ه داد :در تالش��یم امضاه��ای س��وال از
رئیس جمه��ور را افزایش دهیم .تا این لحظه
امضاهای س��وال از رئیسجمه��ور به بیش از
 ۱۰۰امضا افزایش یافته است.

نمیتوان ایران را تهدید کرد
و سپس خواستار گفتوگو شد

مدی��رکل س��ابق آژان��س
بینالملل��ی ان��رژی اتمی با
انتش��ار پیامی ب��ه اظهارات
«دونال��د ترام��پ» درب��اره
آمادگ��ی ب��رای دی��دار ب��ا
رئیسجمهور ایران واکنش نشان داد .محمد
البرادع��ی در این پیام که در توئیتر منتش��ر
ش��ده خطاب به ترامپ نوشت :تو نمیتوانی
قراردادی را که همه معتقدند توافق باارزشی
ب��وده را از بی��ن ببری ،آن کش��ور را تهدید
کنی ،مقاماتش را تحقیر کنی و بعد با حالتی
تهاجمی خواس��تار مذاکره ش��وی .توافقات
بر اس��اس اعتماد ،احترام و مصالحه متقابل
استوار است ،نه ارعاب و تهدید .رویکرد شما
در قبال کرهش��مالی نمیتوان��د مدلی برای
ایران باش��د .به گزارش مه��ر ،دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا روز دوش��نبه هشتم
مرداد ب��رای دیدار ب��ا مقامات ای��ران اعالم
آمادگی کرد و گفت هیچ پیشش��رطی هم
در این زمینه ندارد .ترامپ در یک کنفرانس
خبری مشترک با جوزپه کونته ،نخستوزیر
ایتالیا در پاس��خ به این پرسش که آیا حاضر
است با حسن روحانی ،رئیسجمهوری ایران
مالقات کند این اظهارات را بیان کرد.

اعالم آمادگی مجلس برای اصالح
قوانین برخورد با اخاللگران اقتصادی

احم��د علیرضابیگی ،نماین��ده مردم تبریز
در مجل��س از جمعآوری امضا ب��رای بیانیهای
خطاب ب��ه قوهقضائیه مبنی بر ل��زوم برخورد
جدی و س��ریع ب��ا اخاللگران اقتص��ادی خبر
داد .ب��ه گزارش مهر ،به گفته وی در این بیانیه
نمایندگان برای اصالح قوانین دادرس��ی جهت
برخورد جدی قوهقضائیه با اخاللگران اقتصادی
اعالم آمادگی کردند.

سازمان ملل ادعاها درباره انتقال
سالح از ایران به یمن را تکرار کرد

هی��ات کارشناس��ان س��ازمان مل��ل در
گزارش��ی محرمان��ه به ش��ورای امنیت این
س��ازمان ب��ار دیگر ادعاه��ا درب��اره انتقال
س�لاح از ایران به یم��ن را تک��رار کرد .به
گ��زارش تس��نیم ب��ه نق��ل از خبرگ��زاری
فرانس��ه ،کارشناسان س��ازمان ملل در این
گ��زارش محرمانه ادع��ا کردهاند «همچنان
باور دارند» موش��کهای بالستیک کوتاهبرد
و س��ایر س�لاحها از ایران به یم��ن منتقل
ش��دهاس��ت .جمه��وری اس�لامی ای��ران
همواره ادعاهای کش��ورهای عربی حاش��یه
خلیجف��ارس و کش��ورهای غرب��ی درب��اره
ارس��ال سالح به یمن را تکذیب کرده است.
خرداد ماه س��ال جاری خبرگ��زاری رویترز
نوش��ته بود «آنتونی��و گوت��رش» ،دبیرکل
سازمان ملل متحد در گزارش  6ماهه جدید
خود درباره اجرای تحریمهای این س��ازمان
علی��ه ایران ،تالش آمریکا برای متهم کردن
ایران به نقض قطعنامههای ش��ورای امنیت
را ناکام گذاشت.

چهارشنبه  10مرداد 1397

کمتر از یک روز بعد از درخواست رئیسجمهور آمریکا برای مذاکره بدون پیششرط با ایران
وزیر خارجه این کشور بر مذاکره مشروط تأکید کرد

گروه سیاسی :رئیسجمهور آمریکا شامگاه دوشنبه
به وقت ایران در یک نشست خبری اعالم کرد بدون
توگو
هیچ پیشش��رطی حاضر اس��ت با ایران گف 
کند .به گ��زارش «وطنامروز» ،اظهارات ترامپ در
شرایطی مطرح میش��ود که او از ابتدای روی کار
آم��دن تقریبا از هیچ اقدامی علیه ای��ران فروگذار
نکرده اس��ت .پاره کردن برجام بهرغم اینکه ایران
ب��ه تمام تعه��دات خود در توافق هس��تهای عمل
کرده اس��ت از ش��اخصترین اقدامات ضدایرانی او
به ش��مار میرود« .دونال��د ترامپ» ،رئیسجمهور
آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با
نخستوزیر ایتالیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
آیا تمایل دارد با «حس��ن روحانی» ،رئیسجمهور
ایران دیدار کند ،گفت« :من آمادهام با هر کس��ی
دیدار کنم .من به مالقات اعتقاد دارم» .به گزارش
تسنیم ،رئیسجمهور آمریکا گفت« :من مطمئناً
اگر ایرانیه��ا بخواهند با آنها دی��دار خواهم کرد.
نمیدان��م االن آماده هس��تند یا ن��ه» .وی توافق
هس��تهای «برجام» را «مضح��ک» توصیف کرد و
گفت به مش��ارکت آمریکا در این توافق پایان داده
است .ترامپ مدعی شد ایرانیها در نهایت با آمریکا
مذاکره خواهند ک��رد .ترامپ گفت« :من به توافق
ایران خاتم��ه دادم .توافق مضحکی بود .من تصور
میکنم آنها (ایرانیها) در نهایت تمایل به مالقات
خواهند داش��ت و من هر موقع آنها بخواهند آماده
دیدار هس��تم .م��ن ای��ن کار را از موضع قدرت یا
ضعف انجام نمیدهم ،فکر میکنم مالقات کردن
کار مناسبی است» .رئیسجمهور آمریکا در پاسخ
به س��والی دیگر درباره اینکه آیا پیششرطی برای
این دیدار دارد ،گفت« :هیچ پیششرطی [ندارم].
هر موقع آنها بخواهند [حاضر به گفتوگو هستم]».
ترامپ اضافه کرد« :هر موقع بخواهند آماده دیدار
هس��تم .این برای ایران خوب است ،برای ما خوب
اس��ت و برای دنیا خوب است .پیششرطی وجود
ندارد ،اگر آنها بخواهند دیدار میکنم».
آنچه مس��لم اس��ت رفتار ترامپ از هیچ قاعده
مش��خصی پیروی نمیکند .او به هیچوجه تعادل
سیاس��ی ن��دارد و ای��ن موضوع بی��ش از همه در
سخنرانیهایش مشخص اس��ت .اظهارنظر ترامپ
آنقدر متناقض با رفتار دولت آمریکا در قبال ایران
بود که به فاصله چند س��اعت بع��د از آن ،کاربران
ش��بکههای اجتماعی موج��ی از اقدام��ات دولت
ترام��پ علیه ای��ران از جمله خروج ی��ک جانبه از
توافق هس��تهای را بازخوانی کردند .برخی کاربران
نیز اولین گام ترامپ برای اثبات ادعاهایش را عدم
اعمال تحریمهای پیش رو در آبانماه دانستند .به
عبارت دیگر ،افکار عمومی ایران در پاس��خ به این
ادعای رئیسجمهور آمریکا تاکید کرد ادعای مذاکره
بدون پیششرط با رفتارهای دولت آمریکا در قبال
ایران هیچ تناسبی ندارد.
گزارش انتشار یک فیلم جدید از «بنیامین
نتانیاه��و» نخس��توزیر رژی��م
صهیونیس��تی درباره ایران ،با واکنش جالب و قابل
تامل ایرانیها مواجه شد؛ واکنشی که نشان میدهد
بدبینی تاریخی مردم ایران نسبت به صهیونیستها
حاال به نفرت عمومی از این قوم تبدیل شده است.
ه��م در محافل عمومی و ه��م در فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی ،ایرانیان با خنده و تمسخر فیلم
نتانیاهو را تماشا کردهاند.
به گزارش «وط��ن امروز» ،اگرچ��ه انتقادات و
اعتراضات نسبت به ناتوانی دولت در تامین نیازهای
اقتصادی و معیشتی به یک انتقاد فراگیر در کشور
تبدیل ش��ده اما واکن��ش مردم ای��ران به ویدئوی
نتانیاهو که در آن ظاهرا از س��ر دلسوزی خواستار
همبستگی با مردم ایران شده بود ،حاوی یک «نه»
بزرگ همراه با خنده و تمسخر بود .در فضای مجازی
و شبکههای اجتماعی ،واکنشهای کاربران بسیار
قابل تامل بود .کاربران با نمایههای تمسخرآمیز به
نتانیاهو و اش��اره به گافهایی که در داستانواره او
وجود داش��ت ،نخستوزیر صهیونیستها را دست
انداختن��د .به گ��زارش «وطن ام��روز» ،آوا ،یکی از
کاربران توئیتر با اشاره به شخصیت داستان نتانیاهو
به نام فاطمه نوش��ت« :فاطمه که رفت عالءالدین
کیک ی��زدی بخره ،خب! چار ق��دم میرفت کافه
ن��ادری پای س��یب میخورد با قه��وه» .امیر عابد،
یکی دیگر از کاربران توئیتر هم درباره این داستان
نتانیاهو نوشت« :داش��تم فکر میکردم برات ادامه
داس��تان فاطمه رو بنویس��م .فقط موندم داستان
فاطمهای رو بنویسم که به رژیم صهیونیستی پناه
آورد و بالهایی که سرش اومد رو بگم یا فاطمههای
فلسطینی رو بگم؟ خودت بگو از کدوم بگم برات؟»
محس��ن فروردین ،هم درباره ش��خصیت داستان
نتانیاهو نوشت« :فاطمه البته متنفر از نژادپرستی،
کودککش��ی ،بیگانگان پرروی مداخلهجو و البته
شخص خبیث و کثیفی به نام نتانیاهو و نوچگانش
است .فاطمه ،در توئیتر خود نوشته است« :نتانیاهو
تو یکی خفه شو!» یکی دیگر از کاربران نیز با کنایه
به گاف نتانیاهو که گفته بود شخصیت داستان برای
خرید کیک یزدی به پاس��اژ عالءالدین میرود ،در

مذاکره بازی!

پیش��نهاد وی قائل نباشیم .خرازی خاطرنشان کرد:
ترام��پ باید قبل از هر چیز خروج آمریکا از برجام را
جبران کند و نشان دهد برای تعهدات اسالف خود و
قوانین بینالمللی احترام قائل است.
■■وزارت امور خارج�ه :آمریکا برای هیچکاری
مطمئننیست

■■پمپئو برای ترامپ شرط گذاشت!

ب��ه فاصله کمتر از ی��ک روز ،مایک پمپئو ،وزیر
خارجه آمریکا اظهارات رئیسجمهور این کش��ور را
مشروط کرد! پمپئو ضمن حمایت از سخنان ترامپ
اما مذاکره با ایران را در صورتی ممکن دانس��ت که
ای��ران رفتارش را تغییر دهد .ب��ه عبارت دیگر کاخ
سفید در یک چرخش  180درجهای از مذاکره بدون
پیشش��رط به همان مواضع پیشین و طرح شروط
دوازدهگانه رسید .مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا
در مصاحبه با سیانبیسی گفت از خواسته ترامپ
برای دیدار با سران ایران حمایت میکند .وی افزود:
ما این موضوع را پیشتر گفته بودیم .رئیسجمهور
خواستار دیدار برای حل مشکالت است .اگر ایرانیها
تعهدی برای تغییرات اساسی در رفتار با مردم خود،
کاهش رفتار بد و دستیابی به توافق هستهای که به
طور واقعی مانع از اشاعه هستهای شود ،بدهند ،در
آن صورت همانطور که رئیسجمهور گفت وی آماده
است تا بنشیند و با آنها گفتوگو کند.
■■پیشنهاد برجامی شرمن به ترامپ

واکنشه��ای انتقادی و طنزآمیز به س��خنان
متناق��ض ترامپ درب��اره مذاکره با ای��ران تنها به
کاربران شبکههای اجتماعی و چهرههای سیاسی
غیرآمریکای��ی خت��م نمیش��ود .وندی ش��رمن،
مذاکرهکنن��ده س��ابق آمریکا نیز به این س��خنان
واکنش نش��ان داد .ش��رمن در واکنش به مذاکره
بدون پیششرط ترامپ ،خطاب به وی تاکید کرد
شرط ایرانیها برای مذاکره احتماال بازگشت آمریکا
به توافق هستهای است .حساب توئیتری منتسب
به شرمن نوشت« :آقای رئیسجمهور! ایران ممکن
است یک پیششرط داشته باشد :پیوستن [آمریکا]
به جم��ع کش��ورهای حامی برجام ک��ه ضمانت
میکند ایران هیچگاه نمیتواند به سالح هستهای

دست پیدا کند» .در کنار این واکنش ،کارشناسان
آمریکایی اندیشکده «شورای آتالنتیک» نیز تأکید
کردن��د با توج��ه به اقدامات خصمان��های که طی
ماههای گذشته دولت آمریکا در قبال ایران در پیش
گرفته ،حسن نیت «دونالد ترامپ» برای گفتوگو با
ایرانیها زیر سوال رفته است.
■■پالس منفی دولت

اما درخواس��ت ترامپ برای مذاک��ره با ایران با
واکنش حمید ابوطالبی نیز مواجه ش��د .مش��اور
رئیسجمهور در صفحه توئیتر خود نوشت :احترام
به ملت بزرگ ایران ،کاهش خصومتها و بازگشت
آمریکا به برجام ،هموارکننده مسیر سنگالخ کنونی
اس��ت .مشاور روحانی همچنین نوشته است :سال
گذش��ته در مجمع عموم��ی س��ازمان ملل پس
از تهدی��د ملت ب��زرگ ایران ،موض��وع مالقات 2
رئیسجمهور مطرح شد؛ اکنون هم پس از خروج
از برجام ،مالقات بدون پیششرط عنوان میشود!
کس��انی که ب��ه گفتوگو ب��ه عن��وان روش حل
اختالفات در جوامع متمدن باور دارند ،باید به ابزار
آن هم ملتزم باشند.
■■کم�ال خرازی :ترامپ عاش�ق مالق�ات برای
مالقات است

سیدکمال خرازی ،رئیس شورای راهبردی روابط
خارجی نیز به پیشنهاد ترامپ برای مالقات با روحانی
واکنش نش��ان داد .رئیس ش��ورای راهبردی روابط
خارجی در واکنش به پیشنهاد ترامپ برای مالقات
با حسن روحانی ،رئیسجمهوری ایران ،گفت :به نظر
میرسد آقای ترامپ عاشق مالقات برای مالقات است
و به نتایج مالقاتهای خود و سخنان متناقض خویش
چندان نمیاندیش��د .وی افزود :ما با توجه به تجربه
تلخ��ی که از مذاکره با آمریکا و نقض مکرر تعهدات
دولتمردان آن داشتهایم طبیعی است که ارزشی برای

واکنش ایرانیها به فیلم جدید نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،نشاندهنده فراگیر بودن
نفرت از صهیونیسم در ایران است

دلقک آدمکش

اینباره نوش��ت« :دفعه بعدی خواستی آدرس بدی
س��مت عالءالدین ،بگو رفت��ه بهارترافیک معجون
بخ��وره ،آخه ابله کی میره تا جمهوری اونجا کیک
یزدی بخوره؟» کاربر دیگری در توئیتر نوشت« :کار
دنیا رو؛ دختر  17س��اله فلسطینی عهدالتمیمی،
بعد از  8ماه از زندان آزاد شد ،صدها بچه دیگه هم
توی زندانهای اسرائیل هستند ،اون وقت نتانیاهو
برای بچههای ایرانی دل میسوزونه .از تناقض خفه
نشی بنیامین» .یکی دیگر از کاربران توئیتر هم با
دست گرفتن ماجرای کیک یزدی و پاساژ عالءالدین
نوش��ت« :تویی که نتانیاهو رو بردی دم عالءالدین
کیک یزدی مهمونش کردی ،س��ری بعد خواستی
مهمونش کن��ی از قنادی اون بیمارس��تان پایین
عالءالدین کیک ی��زدی بخر؛ حرف نداره!» فرزانه،
از دیگ��ر کاربران توئیتر هم در همین باره نوش��ت:
«مگه عالءالدین کیک یزدی میفروشند؟ قبلنا که
موبایلفروشی بود .چقدر عوض شده تهران».
■■واکنش به عکس «وطنامروز»

ماجرای نشان دادن عکس روزنامه «وطنامروز»
توس��ط نتانیاهو هم مورد توجه کاربران قرار گرفته
ب��ود .یک��ی از کارب��ران به ن��ام زهرا اصغ��ری در
اینب��اره نوش��ت« :نتانیاهو در ویدئ��وی جدیدش
خط��اب به ملت ایران و البته فاطمه که از اس��امی
پرشمار دختران ایرانی است؛ به تیتر «وطنامروز»
درباره خاموش��یها در ایران اش��اره کرده .بچههای
«وطنام��روز» دمتون گرم!» کاربری به نام ویکتور
هاون��گ در اینب��اره نوش��ت« :قش��نگ معلومه

«وطنامروز» خوب هدف گرفته که اینجوری دارن
میس��وزنها! خداقوت به بچههای «وطن امروز».
مجید خزعلی ،از دیگر کاربران توئیتر هم در اینباره
نوشت« :آقا ،خانم! «وطنامروز» ،چرا تیتری میزنید
که دشمن سوءاستفاده کند؟! چرا در زمین دشمن
بازی میکنید؟ (الکی مث�لا بیمنطقم)» کاربری
به نام مش��هدی خسته ،هم در اینباره نوشت« :در
مضحکه بودن ویدئوی نتانیاهو همین بس که اون
احم��ق وقتی میخواد ادعاهای رس��انهها مبنی بر
خرج پول ایران در س��وریه رو مطرح کنه؛ اس��تناد
میکن��ه به «وطنامروز»! در حال��ی که این ادعای
مغرضانه را امثال روزنامه شرق مطرح کردهاند!»
■■دلقک بازی نتانیاهو را شرق جدی گرفت!

تقریب��ا عم��ده واکنشه��ا به ویدئ��وی جدید
نخستوزیر صهیونیس��تها حاوی مطالب طنز و
تمس��خرآمیز بود اما در این میان روزنامه شرق در
اقدامی عجیب اقدام به انتش��ار گزارشی تحلیلی از
ویدئوی نتانیاهو کرد و به ش��کلی حیرتآور مدعی
ش��د نتانیاهو مش��اوران خوبی دارد! ای��ن روزنامه
همچنین تالش زیادی کرده تا انتشار تصویر روزنامه
«وطنام��روز» در ویدئوی نتانیاهو را نش��اندهنده
پاس گل روزنامه «وطنامروز» به صهیونیس��تها
قلمداد کند(!) ب��ه گزارش «وطنام��روز» ،در این
گ��زارش که دی��روز سهش��نبه با عن��وان «نقش
«وطنامروز» در ویدئوی نتانیاهو» منتش��ر ش��د،
آمده است« :بنیامین نتانیاهو در تالش است تا یک
ویدئوساز حرفهای درباره ایران شود ،اگرچه برای این

طرح مذاکره بدون پیشش��رط با ایران از سوی
ترامپ در حالی مطرح شده است که عالوه بر منتقدان
دولت ،مسؤوالن دولتی بویژه دستگاه دیپلماسی نیز
مذاکره با آمریکا را غیرمعقول عنوان کردهاند .انتقاد
دولتیه��ا از رفت��ار ترامپ در قبال ای��ران تا جایی
بود که سال گذشته حس��ن روحانی در واکنش به
درخواست مذاکره با آمریکا گفت تنها دیوانه با آمریکا
مذاکره میکند .واکنش ایران به مذاکره با آمریکا در
نشست خبری دوشنبه گذشته سخنگوی وزارت امور
خارجه نیز مطرح شد .قاسمی در پاسخ تاکید کرد
واش��نگتن برای هیچ کاری طرف مطمئنی نیست.
بهرام قاس��می ،سخنگوی وزارت امور خارجه درباره
افزایش تنشها بین ایران و آمریکا و مطرح ش��دن
بحثهای مذاکرات بین تهران و واش��نگتن گفت:
من نمیدانم شما به کجا استناد میکنید؛ این بحث
رسانهای است و مقامی مطرح نکرده است .قاسمی
درب��اره اینکه آیا تصمیمی برای مذاک��ره با آمریکا
هست یا نه ،گفت :ممکن است آمریکا یا بخشهایی
از آمریکا آرزوهایی را مطرح کنند ولی پس از خروج
غیرقانونی از برجام و سیاس��تهای خصمانه آنها و
تالشش��ان برای فشار اقتصادی بر ملت ایران ،فکر
میکن��م چنین بحث و امکانی وج��ود ندارد .با این
وضعیت امکان گفتوگو وجود نخواهد داشت .آمریکا
نش��ان داده غیرقابل اعتماد بوده و طرف مطمئنی
برای هیچ کاری نیست.
■■از امضای کری تا پیششرط ترامپ!

در ش��رایطی که حت��ی مس��ؤوالن وزارت امور
خارج��ه نیز باره��ا بر غیرممکن ب��ودن گفتوگو با
آمریکا تاکید کردهاند اما برخی رس��انههای داخلی
همچن��ان در حال تئوریزه کردن حل مش��کالت از
طریق گفتوگو با ترامپ هستند .یکی از رسانههایی
که در دولت س��ابق آمریکا با فونت درشت« ،امضای
کری تضمین است» را تیتر کرد و در روز اعالم نتایج
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ،هیالری کلینتون را
تلویحاً برنده انتخابات معرفی کرد ،روز گذشته نیز به
استقبال سخنان ترامپ رفت .نکته قابل توجه اینکه
با توجه به انتشار سخنرانی رئیسجمهور آمریکا در
س��اعات پایانی شامگاه دوشنبه و اتمام صفحهبندی
عم��ده روزنامهها اما ای��ن روزنامه حامی دولت برای
اینک��ه بتواند عک��س روی جلد خ��ود را به ترامپ
اختصاص دهد نسخه جدید برای چاپ دوم منتشر
کرد .به نظر میرسد این واکنش نیز مانند پیشبینی
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا تا مدتها دستمایه
طنز شبکههای اجتماعی باشد.
کار هنوز راه زیادی باقی مانده است اما ویدئوهایش
نش��ان میدهد او مش��اوران خوب��ی دارد .ویدئوی
جدیدش که داستان خیالی دختری به نام فاطمه را
روایت میکند ،نشان میدهد او مشاوران مسلطی به
شرایط فعلی ایران دارد؛ مشاورانی که پارک هرندی
و گشت ارشاد را میشناسند ،کیک یزدی خوردهاند
و روزنام��ه «وطنامروز» میخوانن��د» .این روزنامه
در ادامه گزارش خود آورده اس��ت« :دخترک قصه
نتانیاهو با خواندن روزنامه «وطنامروز» میفهمد که
پولهای مملکت خرج چه چیزی میشود؛ «خرج
س��وریه و جنگ در این کش��ور»؛ آنچه در ماههای
گذش��ته به استراتژی مشترک اس��رائیل و آمریکا
تبدیل ش��ده اس��ت .اگر چه اینبار مطلب روزنامه
«وطنامروز» در ویدئوی نخستوزیر اسرائیل بازنشر
شده اس��ت ،این اولینبار نیست که این روزنامهها
به مقامات اس��رائیل و آمریکا پاس گل میدهند».
استناد روزنامه شرق به این بخش از ویدئوی نتانیاهو
است که میگوید« :او(فاطمه) روزنامه «وطنامروز»
را ب��از میکند و میبینید :میلیارده��ا خرج انتقال
ارتش ایران به س��وریه ش��ده است .میلیاردها خرج
تالش برای دستیابی به سالح هستهای شده است.
میلیاردها خرج جنگ در یمن ش��ده است» .جالب
اینکه روزنامه شرق به استناد همین بخش از ویدئو،
«وطنام��روز» را به دادن پاس گل به نتانیاهو متهم
میکند! این در حالی است که هر ناظر سادهای هم
میداند چه کسانی در طول این سالها در روزنامهها
و رسانههایش��ان از هزینههای کالن در س��وریه و
هستهای گفتند و همسو با نتانیاهو این هزینهها را
اتالف سرمایه ایرانیان عنوان کردند .شرق مدعی شده
مطلب روزنامه «وطنامروز» درباره «خرج سوریه و
جنگ در این کشور» در ویدئوی نخستوزیر اسرائیل
بازنشر شده است اما مشخص نمیکند کدام مطلب
«وطنامروز» درباره خرج در س��وریه بوده اس��ت و
به سخن نتانیاهو اعتماد میکند! متاسفانه روزنامه
ش��رق در تمام این س��الها در خط مقدم تئوریزه
کردن این راهبرد صهیونیستپس��ند مش��غول به
فعالیت بوده است؛ ادعای اخیر این روزنامه هم همان
ی دزدآی دزد» است که از فرط
حکایت معروف «آ 
وقاحت ،خندهآور است.

اخبار

سرلشکر جعفری :همگان منتظر
تصمیم انقالبی رئیسجمهور هستند

س��ردار سرلشکر محمدعلی
جعفری ،فرمانده کل س��پاه
پاسداران انقالب اسالمی در
بازتاب انتظارات افکار عمومی
در دلنوش��تهای خط��اب به
حجتاالسالم حس��ن روحانی ،رئیسجمهور
تاکی��د کرد :حمایتهای بینظیر و گس��ترده
دلسوزان انقالب در هفته اخیر از جنابعالی ،نباید
مانع اقدامات انقالبی شما در کنترل قیمتها و
جلوگیری از افزایش سرسامآور قیمت ارز و سکه،
در شرایط جنگ اقتصادی با دشمنان بشود .در
ادامه این دل نوشته آمده است :چرا با آن قهر و
غضبی که در شما سراغ داریم و در رقابتهای
انتخابات��ی یا با مخالف��ان خود بعض��ا به کار
میبردید ،با نارساییو سوءمدیریتهای بخش
اقتصادی دولت برخ��ورد نمیکنید؟! فرمانده
کل س��پاه همچنین در این دل نوش��تهافزود:
اتخاذ تصمیمات مهم در ش��رایط سخت امروز
کش��ور ب��رای مقابله ب��ا فش��ارهای اقتصادی
دشمنان نیاز به عزم و ارادهای انقالبی و قاطعیت
در برخورد با کمتحرکی و ضعف برخی مدیران
دارد ت��ا مردم به مدیریت همراه با تدبیر دولت
شما امیدوار شوند .سرلشکر محمدعلی جعفری
در پایان تأکید کرد :هماهنگی بین بخشهای
مختلف دولت نیز از جمله الزامات عبور از بحران
فعلی در کشور است .مطمئن باشید همه توان
نیروه��ای انقالب و دعای خی��ر مردم مؤمن و
انقالبی ایران اس�لامی ،پش��ت سر شماست و
بیصبرانه هم��گان ،منتظر تصمیمات انقالبی
رئیسجمهور منتخبشان هس��تند تا از این
درگاه نور امیدی به دلهای با ایمانشان بتابد
و قضاوت کلی آنها ،تالش مجدانه و موثر دولت
برای عبور از بحران اقتصادی همراه با دلسوزی
برای اقشار آسیبپذیر جامعه باشد.

تهدیدهای آمریکا
راه به جایی نخواهد برد

وزیر اطالع��ات با بیان اینکه
دش��منان بوی��ژه آمری��کا و
ترام��پ با تهدیده��ای خود
کاری از پی��ش نخواهند برد،
گف��ت :در صورت ب��روز هر
مشکلی مردم همیشه در صحنه ما وارد عرصه
عمل شده و با دشمنان مقابله خواهند کرد .به
گزارش فارس ،محمود علوی روز گذش��ته در
نشست ش��ورای اداری آذربایجان شرقی اظهار
کرد :باید با پیدا کردن راهکارهای هوشمندانه
و با تحمل س��ختیها ،اراده خود را به دشمنان
تحمیل کنیم .وی با بیان اینکه مردم ما شرایط
س��خت جنگ تحمیلی را تحم��ل کردهاند و
شرایط س��خت اقتصادی کنونی را هم تحمل
میکنند ،خاطرنش��ان کرد :م��ردم در صورت
مش��اهده یکدلی و همدلی مسؤوالن با قدرت
در برابر مشکالت ایستادگی میکنند .علوی با
بیان اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی با درایت
و صالبت ،کش��تی انقالب را از امواج خروشان
و س��همگین عبور میدهند ،مط��رح کرد :ما
مسؤوالن نیز باید با وحدت و همدلی در پیشبرد
اهداف انقالب اسالمی ایفای نقش کنیم.

باز ماندن تنگه هرمز
وابسته به منافع ایران است

فرمانده نیروی دریایی ارتش
گفت :نداجا تاکن��ون آزادی
تردد در تنگه هرمز را تامین
ک��رده و با ق��درت هم به این
کار ادام��ه خواه��د داد اما باز
ماندن تنگه هرمز وابسته به منافع ایران است.
به گزارش تسنیم ،دریادار حسین خانزادی در
نشس��ت خبری مسابقات بینالمللی نظامی به
میزبانی دانشگاه علوم دریایی امامخمینی نداجا
طی سخنانی با اشاره به برگزاری رزمایشهای
نیروی دریایی در سال جاری گفت :آذرماه شاهد
یک رزمایش بزرگ نیروی دریایی هستیم و در
پایان س��ال هم رزمایش بزرگ نیروهای مسلح
برگزار میشود که نیروی دریایی ارتش هم در
آن حضور خواهد داش��ت .ناوش��کن سهند در
حال طی کردن آخرین تستها و آزمایشهای
خود اس��ت و پس از طی کردن این مراحل به
ن��اوگان نداجا ملحق میش��ود .وی در رابطه با
بستن تنگه هرمز گفت :تحریمها بر کارکردها
بش��دت اثرگذار اس��ت و تحریمهایی که علیه
ایران صورت میگیرد بر کارکردهای تنگه هرمز
اثرگذار است .در محیط بینالملل خروجی یک
تصمیم وابسته به یک بازیگر نیست و تنگه هرمز
بخشی از منافع جمهوری اسالمی است و نداجا
تاکنون آزادی تردد در این تنگه را تامین کرده
اس��ت و با قدرت هم به ای��ن کار ادامه خواهد
داد اما باز ماندن تنگه هرمز وابس��ته به منافع
ایران است و جامعه بینالملل باید متعهدانه به
تعهدات خود در قبال جمهوری اس�لامی عمل
کند .ما آمریکا را تاثیرگذار در تصمیم نداجا در
حوزه تنگه هرمز نمیدانیم و اقدام ما وابسته به
نظر رهبر انقالب است.

