0 2

سیاسی

وطن امروز شماره 2026

خطبه

رئیسجمهور جدید آمریکا اشتباهات
گذشتگان خود را تکرار نکند

صاحبان فیشهای نجومی
در نماز جمعهها شالق بخورند

عض��و ش��ورایعالی انق�لاب
فرهنگی با اش��اره به برخورد
امام علی(ع) با دزدان بیتالمال
گف��ت :ای��ن اف��رادی را ک��ه
حقوقهای میلیونی گرفتند و
اختالسهای میلیاردی کردند باید در نماز جمعه
شالق زد .حس��ن رحیمپورازغدی در سخنرانی
پیش از خطبههای نم��از جمعه قم ،افزود :نهی
از منکری واجب اس��ت که جل��وی منکر را در
سطح حکومت و جامعه بگیرد ،نماز جمعههای
شهرهای بزرگ از جمله قم باید بهگونهای باشد
که صاحبان قدرت و ثروت از نقد ش��دن در این
نماز جمعهها نگران باش��ند و مس��تضعفان هم
امیدشان این باش��د که در این نماز جمعهها از
حقوق آنها صحبت میش��ود .رحیمپورازغدی با
اشاره به برخورد امام علی(ع) با دزدان بیتالمال
گفت :ایشان دستور دادند دزدان بیتالمال را در
نماز جمعه جلوی مردم شالق بزنند ،نماز جمعه
جای کلیگویی نیس��ت ،اگر چه در نماز جمعه
باید همیشه به تقوا دعوت شود ،ولی نباید بقیه
بخشهای نماز جمعه تکراری باش��د .وی ادامه
داد :این افرادی که حقوقهای میلیونی گرفتند
و اختالسه��ای میلیاردی کردند را باید در نماز
جمعه شهرهایی همچون تهران و قم شالق زد،
باید به سیره امام علی(ع) عمل کرد ،اگر مدیری
دروغ میگوی��د باید در نماز جمع��ه آبروی او را
ببریم ،غارتگر بیتالمال هرکسی که باشد ،باید
آبرویش در نماز جمعه برده شود.
فساد

گزارش  15مفسد اصلی صندوق
ذخیره فرهنگیان به رئیس مجلس

رئیس کمیسیون آموزشوتحقیقات مجلس
اعالم ک��رد نامه  15نفر به عن��وان عضو اصلی و
متخل��ف صن��دوق ذخیره فرهنگی��ان را خطاب
به ریاس��ت مجلس نوشته اس��ت و گزارش طبق
آییننامه داخلی به وی ابالغ ش��د .محمدمهدی
زاه��دی در گفتوگو با ف��ارس ،درب��اره آخرین
وضعیت رس��یدگی ب��ه پرونده صن��دوق ذخیره
شو
فرهنگیا ن اظهار داش��ت :کمیس��یون آموز 
تحقیق��ات مجلس ،نامه  15نفر ب��ه عنوان عضو
اصلی و متخل��ف صندوق ذخی��ره فرهنگیان را
خطاب به ریاس��ت مجلس نوشته و گزارش طبق
آییننام��ه داخلی ،به وی ابالغ ش��د که به دنبال
آن ابالغه��ای مرب��وط را ریاس��ت مجلس صادر
میکند .وی افزود :در نشست صحن علنی مجلس
که یکش��نبه  -فردا  -پس از یک هفته تعطیلی،
صورت میگیرد ،ابالغها درب��اره صندوق ذخیره
فرهنگیان صادر و رس��ما تشکیل جلسه میشود.
همچنین در این روز اعضای هیات رئیسه کمیته
تحقیق و تفحص ،تشکیل میشود و فعالیت خود
را آغاز میکند .یعنی تحقیق و تفحص از صندوق
ذخیره فرهنگیان رس��ما از این هفته آغاز خواهد
ش��د .زاهدی همچنین تصریح کرد 15:نفر به
عنوان عضو اصل��ی متخلف در صندوق ذخیره
تاکنون شناسایی شدهاند و پرونده آنها در کمیته
تحقیقو تفحص بررسی شده است اما هنوز وارد
جزئیات پروندهها نشدهایم ،چرا که ممکن است
پرونده متخلفان خیلی بیشتر از اینها باشد.

اخبار

مشاور سیاست خارجی رئیسجمهور جدید آمریکا :ترامپ معتقد
است برخی بندهای برجام باید تغییر کرده و دوباره به کنگره برود

کسانی که درباره آمریکا آدرس
اشتباه به ملت دادند ،پاسخگو باشند

تغییر برجام؟!

گروه سیاس�ی :اولین واکنش تیم دونالد ترامپ به
اظهارات حسن روحانی و محمدجواد ظریف درباره
لزوم پایبندی دولت جدید آمریکا به برجام ،عجیب
و البته نش��اندهنده وضعیت توافق هس��تهای در
دولت آینده آمریکا خواهد بود.
ب��ه گ��زارش «وط��ن ام��روز» ،ولید ف��ارس،
مش��اور سیاس��ت خارجی دونالد ترامپ میگوید
رئیسجمهور منتخب آمریکا درب��اره برخی مفاد
برجام نظ��رات جدید دارد و معتقد اس��ت برخی
بندهای برجام باید تغییر کند .مشاور ترامپ تصریح
ک��رد دولت جدی��د آمریکا پ��س از اصالح برخی
بندهای برجام ،آن را به کنگره خواهد فرس��تاد تا
آنها درباره این توافق تصمیمگیری کنند .اظهارنظر
مش��اور سیاس��ت خارجی دونالد ترامپ در حالی
اس��ت که محمدجواد ظریف و حسن روحانی روز
چهارش��نبه در واکنش به پی��روزی دونالد ترامپ
در انتخاب��ات آمریکا اعالم کردند برجام یک توافق
بینالمللی است و دولت جدید آمریکا نمیتواند به
صورت یکجانبه آن را لغو کند .حس��ن روحانی در
این باره گفت از آنجا که برجام یک توافق بینالمللی
اس��ت دولت آمریکا نمیتواند به تنهایی آن را لغو
کند .ظریف نیز در اینباره اظهارداش��ت که جامعه
بینالملل��ی از رئیسجمهور جدید آمریکا بخواهد
نس��بت به توافق برجام پایبند باش��د .بهرغم این
اظهارات اما مشاور سیاست خارجی دونالد ترامپ
میگوید براس��اس دیدگاه رئیسجمهور منتخب
آمریکا ،برجام با ش��کل فعلی قابل قبول نیست و
باید محتوای آن تغییر کند .ولید فارس ،مش��اور
سیاست خارجی دونالد ترامپ گفت :رئیسجمهور
منتخب آمریکا ،توافق هستهای با ایران را بهگونهای
تغییر خواهد داد که بهنفع کشورهای زیاندیده از
دخالتهای تهران در منطقه باشد .ولید فارس در
گفتوگو با اسکاینیوز افزود :ترامپ طی برنامههای
انتخابات��ی خود تأکید کرد که از توافق هس��تهای
خوش��ش نمیآید .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
مش��اور ترامپ توضیح داد« :ممکن اس��ت مذاکره
درباره برخی بندهای توافق تکرار و دوباره به کنگره
آمریکا ارسال شود» .فارس مدعی شد ترامپ اعتقاد
دارد واشنگتن همه چیز به تهران داده است و هیچ
چیزی در قبال آن نگرفته اس��ت ،همانطور که در
این توافق ،منافع کشورهای عربی همسایه با ایران
در نظر گرفته نشده اس��ت؛ این کشورها بویژه در
سایه تهدیدات روزافزون ایران ،باید جزئی از هرگونه
ترتیبات مرتبط با این پرونده باش��ند .ولید فارس
با اش��اره به اینکه با متحدان و ش��رکای خود برای
بررس��ی نحوه تعامل با نقش ایران نشست برگزار
خواهند ک��رد ،تأکید کرد که روابط واش��نگتن با
کش��ورهای عرب��ی در دوره ترامپ بهب��ود خواهد
یافت .او در رابطه با پرونده س��وریه مدعی شد که
اولویت آمریکا مبارزه با تروریسم ،بویژه داعش ،و نیز
ایجاد مناطق امن برای پناهجویان سوری و سپس
مش��اوره با تمام قدرتهای بینالمللی و منطقهای
اثرگذار برای حل بحران این کشور است .اظهارات
مشاور سیاس��ت خارجی دونالد ترامپ در واقع به
معنای آن اس��ت که ترامپ اجرای تعهدات آمریکا
در برجام را نخواه��د پذیرفت و او معتقد به انجام
مذاکرات جدید هس��تهای با ایران و اعمال برخی
اصالحات و تغییرات جدید در برجام است .این در
واقع یک تعبیر دیپلماتیک و البته محترمانه از همان
اظهارنظر معروف منتس��ب به ترام��پ درباره پاره
کردن برجام است .به اعتقاد کارشناسان ،موضوع
مذاکرات مجدد هستهای با آمریکا و این بار با دولت
دونالد ترامپ ،یک موضوع محال و غیر قابل قبول
است ،چراکه به معنای لغو قانونی برجام و بیثبات
ش��دن هرگونه توافق بینالمللی به واس��طه تغییر
دولتهاست .از س��وی دیگر کارشناسان معتقدند
در موضوع هستهای دیگر امتیازی نمانده که دولت
حسن روحانی پای میز مذاکرات به طرف آمریکایی
ب��ا باخ��ت هی�لاری کلینتون
فتنه
در انتخابات ریاس��تجمهوری
آمریکا و عدم اقبال مردم این کش��ور به او ،جریان
غربگ��رای ایران��ی زانوی غم بغل کرده اس��ت .به
گزارش «وطن امروز» عصبانیت و ابراز غمگساری
جریان غربگرای ایرانی به گونهای است که  2روز
گذش��ته کنایهها و جوکهای گستردهای درباره
ای��ن جماعت وابس��ته در میان م��ردم رواج پیدا
کرده اس��ت .در این میان و البته مهمتر از همه،
رفتار بیقاعده و اظهارات بیقواره رس��انههای این
جریان در سوگواری برای باخت هیالری کلینتون
اس��ت .رفتاری که در تناقض و تعارض رفتارهای
پیشین این رسانههاس��ت به گونهای که میتوان
باخت هیالری کلینت��ون را به مثابه افتادن نقاب
این رسانهها دانست.
به گزارش «وط��ن امروز» ،در همین راس��تا
مراس��م اصلی سوگواری رس��انههای حامی فتنه
و حامی دولت حس��ن روحانی به مناسبت باخت
هیالری کلینتون ،در بیبیسی فارسی برپا شده
اس��ت .این شبکه تلویزیونی که تا چند روز مانده

ببخشد .البته براساس اظهارات مشاور ترامپ ،دولت
آمریکا به دنبال برخی تغییرات در برجام به س��ود
برخ��ی کش��ورهای منطقه خاورمیانه اس��ت .این
موضوع میتواند به معنای آن باش��د که ترامپ از
طریق برخی کشورهای منطقه دنبال ایجاد برخی
التهابات سیاسی برای اعمال فشار در ماجرای تغییر
توافق هس��تهای ایران و  5+1اس��ت .البته این در
حالی است که عصر روز گذشته محمدجواد ظریف
در نشست خبری در جمهوری چک و در پاسخ به
سوال خبرنگاری درباره برجام با بیان اینکه برجام
ی��ک توافق چندجانبه متعادل اس��ت که به تایید
شورای امنیت سازمان ملل رسیده است ،گفت :ما
به همه تعهدات خود عمل کردهایم ،هرچند دولت
فعلی آمریکا به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده
است .وی افزود :ما اعتقاد داریم اجرای برجام به نفع
همه است لذا ترجیح ما این است که همه به برجام
پایبند بمانند و ما همپایبند خواهیم ماند .ظریف
تصریح کرد :اینچنین نیس��ت که در صورت عدم
پایبندی دیگران ،گزینههای دیگری نداشته باشیم.
ما گزینههای بسیاری داریم.
■■عربستان :ترامپ برجام را لغو نکند!

اما با شکس��ت هیالری کلینت��ون در انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا ،حکام سعودی که تا قبل از
این نسبت به محتوای برجام ابراز نگرانی میکردند،
گویا تظاهر را کنار گذاشته و درباره ماهیت برجام
صریحتر س��خن میگویند .در همین راستا ترکی
فیصل رئیس س��ابق دس��تگاه امنیتی عربس��تان
سعودی از ترامپ خواسته است برجام را لغو نکند.
«ترکی فیصل» رئیس اس��بق دس��تگاه اطالعاتی
عربس��تان با اشاره به پیروزی نامزد جمهوریخواه
در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا گفت :امیدوارم
ترامپ پیش از مراسم ادای سوگند ریاستجمهوری
به خاورمیانه سفر کند و با دوستان واقعی [آمریکا]
مالقات کند .مایلیم نقش��ه راه او را ببینیم .وی در
اندیشکده موسسه خلیج در واشنگتن گفت :تمایل
دارم ش��اهد این باش��م که ترامپ ایران را به دلیل
فعالیتهای بیثباتکننده در منطقه ،پاسخگو کند.
فیص��ل افزود :تصور نمیکنم نیازی باش��د ترامپ
برجام را لغو کند ،اگر توافق هس��تهای را لغو کند
پیامدهایی در پی خواهد داشت .از سوی دیگر اروپا
نیز از ترامپ خواسته است نسبت به توافق هستهای
با ایران متعهد باش��د .در همین راس��تا مس��ؤول
سیاست خارجی اتحادیه اروپایی تاکید کرد برجام
توافقی دوجانبه میان تهران و واش��نگتن نیس��ت.
فدریکا موگرینی در گفتوگو با ش��بکه سیانان
اظهار داش��ت :توافق هس��تهای با ایران یک توافق
دوجانبه میان آمریکا و ایران نیس��ت ،بلکه توافقی
چندجانبه است که من همچنان به عنوان رئیس
کمیسیون مش��ترک موظفم درباره پایبندی تمام
طرفه��ای این توافق تضمین ده��م .وی در ادامه
تاکید کرد :توافق هس��تهای در چارچوب ش��ورای
امنیت سازمان ملل انجام شده و یک مساله دوجانبه
یا ملی نیست.
■■پیشنویس قانون ممنوعیت فروش بوئینگ
به ایران

اظه��ارات نزدی��کان دونال��د ترام��پ درب��اره
تغیی��ر محت��وای برجام در ش��رایطی اس��ت که
جمهوریخواهان نی��ز گویا پس از انتخاب دونالد
ترامپ به عن��وان رئیسجمهور آمریکا ،فرصت را
برای اعمال تحریمه��ای جدید علیه ایران فراهم
دیدهان��د به گونهای که مجلس نمایندگان آمریکا
چهارشنبه این هفته درباره طرح جدید ممنوعیت
ف��روش بوئینگ به ایران رأیگی��ری میکند .به
گزارش فارس ،کمیته مقررات مجلس نمایندگان
آمریکا با توجه به انتخاب «دونالد ترامپ» به عنوان
رئیسجمه��ور بعدی آمریکا و موضع متفاوت وی
درباره ایران ،پیشنویس طرحی را برای ممنوعیت
فروش  80هواپیمای مسافری به ایران آماده کرده

دونالدترامپبههمراهولیدفارسمشاورسیاستخارجیاش

امام جمعه موقت تهران گفت:
به رئیسجمهور تازه به دوران
رس��یده آمریکا میگویم اگر
بخواهد هم��ان دیوانگیهای
گذشته را داشته باشد و حال
و هوای پیش��ینیانش را ادامه بدهد به بیراهه
میرود ،چراکه بازی با ایران بازی با دم شیر است.
به گزارش فارس ،آیتاهلل سیداحمد خاتمی در
نماز جمعه تهران افزود :سیاست نظام جمهوری
اسالمی قبل از انتخابات آمریکا سیاست بسیار
معقول و منطقی و سیاست بیطرفی بود .زیرا
در این عرصه نظام ما میگفت اینها سروته یک
کرباسند و آبشخورشان در جای دیگری است و
اینها نوکر صهیونیستها هستند .وی افزود :البته
برخی صاحبان سایتها و روزنامهها جانبدارانه
وارد شدند و حتی پیش از انتخابات به استقبال
پیروزی برخی کاندیداها رفتند که انجام نش��د
اما موضع هوشمندانهای نبود زیرا بهتر بود این
افراد هم با سیاس��ت نظام همراهی میکردند.
آی��تاهلل خاتم��ی گف��ت :مطلب دوم مس��اله
اعتراف��ات کاندیداهای ریاس��تجمهوری بود
که این اعترافات نش��ان داد آمریکا یک کشور
ورشکسته است ،کش��وری که آواز دهل از دور
ش��نیدن را ب��رای برخی مط��رح میکند .وی
خاطرنشان کرد :رئیس جمهور منتخب گفته
است  20تریلیون دالر بدهی داریم و وضعمان
خراب اس��ت 45 ،درصد مردم فقیرند و شاهد
افزایش قتل در شهرها بودهایم که در  45سال
گذشته بیس��ابقه بوده است ،سیاهپوستان در
شهرها در جهنم زندگی میکنند به طوری که
در خیابان یک دفعه شلیک میشود ،مگر اینجا
یک کشور جنگزده است؟

شنبه  22آبان 1395

نما
کیفرخواست علیه  4تبعه ایران و ترکیه به اتهام دور زدن تحریمهای آمریکا
دس�تگاه قضای�ی آمری�کا ب�ار دیگ�ر ب�ه اته�ام دور زدن تحریمه�ا ،چن�د تبع�ه ایران�ی را تح�ت
تعقی�ب ق�رار داد .ب�ه گ�زارش «وطنام�روز» در تازهتری�ن اق�دام دس�تگاه قضای�ی ای�ن کش�ور
 2تبعه ایرانی و  2تبعه ترک به اتهام استفاده از سیستم مالی آمریکا برای دور زدن تحریمهای ایران ،تحت
تعقیب قرار گرفتند .این افراد که شامل  3مرد و یک زن با تابعیتهای ایران و ترکیه هستند ،به دلیل دور
زدن تحریمهای اعمالش�ده از سوی آمریکا و معامله صدها میلیون دالر فوالد و مس برای دولت ایران،
تحت تعقیب قرار گرفتند .آنطور که «پریت بارارا» دادس�تان نیویورک در کیفرخواست خود قید کرده،
«حبیباهلل زارعی» و دخترش «نسترن زارعی» که تابعیت ایران و ترکیه را دارند و «بورا دنیز» و «عبداهلل
اورون» که تابعیت ترکیهای دارند ،به دلیل دور زدن تحریمهای ایران ،تحت تعقیب دستگاه قضایی آمریکا
قرار گرفتهاند؛ در متن کیفرخواست و همچنین اخبار منتشر شده ،اشارهای به محل اقامت فعلی این  4نفر
نشده است .به گزارش فارس ،این  4نفر متهمند به شرکتهای ایرانی برای صادرات و واردات فوالد و مس
کمک کردهاند و در این مسیر ،از سیستم بانکی آمریکا برای انتقال حداقل  100میلیون دالر پول ،استفاده
کردهاند .همه این افراد به فریب دادن سیستم بانکی آمریکا ،دور زدن تحریمها ،پولشویی و فریب ایاالت
متحده متهمند .تنها در صورت اثبات جرم اول یعنی فریب سیستم بانکی آمریکا ،هر کدام از این  4نفر
باید حداقل  30س�ال را پشت میلههای زندان بگذرانند .در متن کیفرخواست آمده که این افراد از سال
 2014تا ژانویه  2016یعنی روز اجرای برجام ،در دور زدن تحریمهای ایران فعال بودهاند اما مشخص نشده
آیا تحریمهای مدنظر ،با اجرایی شدن برجام مرتفع شد ه است یا خیر.

اس��ت .وزارت خزانهداری دول��ت اوباما با توجه به
ممنوعیت فروش هواپیم��ای آمریکایی به ایران،
فروش  80هواپیمای مس��افری ش��رکت بوئینگ
ب��ه ایران را با ص��دور مجوز م��وردی ،بدون مانع
اع�لام کرده بود .قانونگ��ذاران مجلس نمایندگان
آمری��کا فع� ً
لا در تعطیالت به س��ر میبرند ولی
آنطور ک��ه «بیل هویزنگا» ط��راح جمهوریخواه
قان��ون ضدایرانی جدید گفته ،روز دوش��نبه و با
آغاز کار مجلس ،کار روی این طرح آغاز میش��ود
و حداکثر تا روز چهارشنبه در صحن اصلی مجلس
نمایندگان به رأی گذاشته خواهد شد .هویزنگا در
بیانیهای که به همین مناسبت منتشر کرده ،گفته
فروش این هواپیماهای مسافری به ایران موجب
«تس��لیح رژیم ایران» خواهد ش��د و باید جلوی
این کار که مبنایش در دولت اوباما گذاشته شده،
گرفته شود .کمیته قوانین مجلس نمایندگان قصد
دارد مف��اد یک طرح دیگر ک��ه تعامل بانکهای
واردات-صادرات (اگزیم بانکها) با ایران را به کل
ممن��وع میکند را نی��ز در دل طرح بیل هویزنگا
بگنجان��د و هر دو را با هم ب��رای رأیگیری روانه
صحن اصلی کن��د .هر دوی ای��ن طرحها در ماه
جوالی در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان
طرح شده و رأی مثبت اولیه را کسب کردهاند.

■■«ترام�پ» برای مذاکرات مجدد درباره برجام
باید اروپا را با خود همراه کند

تحلیلگ��ر سرش��ناس آمریکایی در نش��ریه
والاس��تریت ژورنال تاکید کرد« :دونالد ترامپ»
رئیسجمه��ور منتخب آمریکا بای��د دولتهای
اروپای��ی را علیه ایران و جه��ت مذاکرات دوباره
ب��رای توافق هس��تهای همراه کند .ب��ه گزارش
فارس ،جی س��الومون در این یادداشت با اشاره
به اینکه ترامپ برای باز کردن پیچ و مهره توافق

گزارش بیبیسی فارسی پس از باخت هیالری« :چطور با نتیجه کنار بیاییم و آن را بپذیریم»

اصالحطلبان متمدن میشوند؟!

به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ،دونالد ترامپ
را به ش��یوههای مختلف مورد مضحکه و تمسخر
ق��رار میداد .حاال گزارش��اتی پخ��ش و مطالبی
منتشر میکند که محتوای آن این است« :چگونه
سوگواری کنیم!» این ش��بکه تلویزیونی وابسته
به الیزابت ،ملکه انگلی��س درباره چگونگی رفتار
جماع��ت ضدانقالب ایرانی پس از باخت هیالری
کلینتون در انتخابات آمریکا گزارشی با عنوان «اگر
انتخابات را باختیم چطور با نتیجه کنار بیاییم و
آن را بپذیریم» منتش��ر کرده اس��ت .بیبیسی
در این گ��زارش به ارائ��ه راهکارهای عملی برای
پذیرش نتایج انتخابات و جلوگیری از آشوبهای
خیابانی در آمریکا پرداخت! بنگاه خبری وابسته
به خاندان سلطنتی انگلستان برای پذیرش نتایج
انتخاب��ات و برای آنکه به مخاطبان خود بفهماند
از تخیل و توهم بیشمار بودن خارج شوند ،سفر

و کار بیش��تر ،گفتوگو با مخالفان و نقد باورهای
خود را به معترضان نتایج انتخابات پیشنهاد داده
تا آنان با بهرهگی��ری از این راهکارها از تجمع در
خیابان و ع��دم پذیرش نتایج انتخابات خودداری
کنند .این اقدام بیبیس��ی ب��رای پذیرش نتایج
انتخابات ریاس��تجمهوری آمریکا در حالی است
که هم هی�لاری کلینتون و هم ب��اراک اوباما به
صورت رسمی پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا به او تبریک گفتهاند .به
عبارتی موضوع در آمریکا تمام شده است اما گویا
دنبالهروهای ایرانی آنها در جریان اصالحطلبی و
در اردوگاه حامیان دولت هنوز نمیخواهند نتیجه
انتخابات را بپذیرند و از همین رو بیبیسی فارسی
در ح��ال آموزش خیابانیه��ای  ،88این بار برای
پذیرش نتیجه انتخابات آمریکاست (!)
تلویزیون فارسی ملکه انگلیس در حالی اکنون

هستهای ایران باید دیگر قدرتهای جهانی را نیز
ترغیب کند ،نوشته است« :او غیرمستقیم گفته
ب��ود توافق را پاره کرده و بر س��ر مفاد آن دوباره
مذاکره خواهد ک��رد ...اما پایبندی بینالمللی به
این توافق هن��وز محکم ب��وده و طرفهایی که
مذاک��ره کردند به اجرای آن ق��ول دادهاند» .در
حالی که روز دوش��نبه وزرای خارجه کشورهای
اروپایی قرار است بر حمایت قوی خود از اجرای
برجام تاکید کنند اما والاستریت ژورنال معتقد
است به دلیل اینکه برجام یک معاهده بینالمللی
نبوده که به تصویب کنگره آمریکا رسیده باشد،
دولت ترامپ میتواند از اجرای آن س��ر باز زند:
«هر طرف��ی از جمله ایران میتواند ش��تابزده
اج��رای تواف��ق (هس��تهای) را متوق��ف کند».
ان��درو تابل��ر ،تحلیلگر خاورمیانه در اندیش��کده
واش��نگتن میگوید« :نمیدان��م ترامپ چگونه
میخواه��د مس��تقیما ای��ران را ب��ه چال��ش
بکش��د ،اگرچه امیدوار اس��ت بتواند با پوتین در
مس��ائلی مانند سوریه کار کند .ش��ما ابتدا باید
آن دو موض��ع (موضع ایران و روس��یه) را از هم
ج��دا کنید ،که اکنون نیس��تند» .والاس��تریت
ژورنال پیش��نهاد میدهد دولت ترامپ میتواند
از مسائلی مانند ذخایر آب سنگین یا آزمایشات
موشکهای بالستیک برای قبوالندن اینکه ایران
از مف��اد برجام تبعیت نمیکند ،اس��تفاده کند.
البته برخی مش��اوران ترام��پ میگویند اجرای
سختتر تعهدات آمریکا باعث خواهد شد تهران
از آن عقب بنشیند .در پایان این یادداشت آمده
اس��ت« :ترامپ و دیگ��ر جمهوریخواهان عالقه
کمی برای پیوستن دوباره ایران به اقتصاد جهانی
نشان دادند و همچنین وعده دادند نفوذ ایران در
منطقه را محدود خواهند کرد».
در ح��ال تربیت خیابانیه��ای  88برای پذیرش
شکس��ت در انتخابات اس��ت که پیش از این در
انتخابات ریاستجمهوری س��ال  88نسخههای
آموزش��ی جنگ ن��رم را تحت عن��وان «چگونه
مبارزه کنیم» منتشر و پخش میکرد! این شبکه
تلویزیونی که اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر احتمال
وقوع تقلب در انتخابات آمریکا را بشدت محکوم
کرده بود ،در آن انتخابات طرفداران س��ادهلوح و
خیابانی س��ران فتنه را تشویق به پذیرش ادعای
رسوای تقلب و ترغیب به شورش در خیابانهای
تهران میکرد! از س��وی دیگر این شبکه در حالی
اکنون و برای اینکه سادهلوحان وطنی را از خیال
خام بیش��مار بودن درآورد ،به آنها توصیه کرده
دایره ارتباط��ات خود را افزایش دهند که س��ال
 88س��وپرنظریه نابغه قرن ،زه��را رهنورد مبنی
بر «داماد لرس��تان ،ع��روس آذربایجان» را ترویج
میکرد! شبکه ملکه الیزابت اما اکنون به دلیل آنکه
نمیتواند اتهام تقلب را علیه نظام س��لطه مطرح
کند ،نسخههای «چگونه کنار بیاییم» منتشر کرده
و برای جماعت سادهلوح خیابانی الالیی میخواند!

مهرداد بذرپاش ،نماینده سابق
مجلس ش��ورای اسالمی در
یادداشتی در صفحه شخصی
خود در اینس��تاگرام نوشت:
کس��انی که  3س��ال و نیم با
ادعای آمریکاشناسی ،شناخت جهان و تعامل
با کدخدا ،سرمایه و اعتبار کشور را در مسیری
کامال خطا و مملو از ناآگاهی و سوءتفاهم بر باد
دادند امروز باید پاسخگو باشند .وی افزود :رای
ترامپ نماد کارنابلدی و ذهن متوهم این جماعت
است .حاال معلوم شده در تمام این مدت ،آدرس
آمریکا که به ملت ایران داده شده ،آدرس غلط
بوده است .آیا صاحبان چنین تفکری حق دارند
حاکم بر ملت بزرگ ایران باشند؟

یادداشت ضرغامی برای  4هم رزم

س��یدعزتاهلل ضرغامی همزمان با سالگرد
ش��هادت ش��هید حاجحس��ن طهرانیمقدم
در یادداش��تی به توصیف این ش��هید عزیز و
دیگر س��رداران دوربرد سپاه پاسداران انقالب
اسالمی یعنی شهید حسن شفیعزاده ،سردار
یعقوب زهدی و س��ردار امیرعلی حاجیزاده
پرداخت .در یادداشت ضرغامی با گرامیداشت
 21آبان ،س��الگرد ش��هادت عارف و س��ردار
ب��زرگ س��پاه اس�لام ،ش��هید طهرانیمقدم
آم��ده اس��ت :ش��هید حس��ن ش��فیعزاده،
فرمان��ده توپخان��ه س��پاه ،فرزن��د خ��اک
پ��اک آذربایج��ان نی��ز  18اردیبهش��ت 66
در منطق��ه م��اؤوت و در جری��ان عملی��ات
کربالی  10بر اثر اصابت ترکش به ش��هادت
رس��ید .او و طهرانیمقدم ،توپخانه سپاه را با
آتشبارهای غنیمت گرفته شده از ارتش بعثی،
تشکیل دادند و با همین توپخان ه غنیمتی(!)
حماسههای غیرقابل باوری را در عملیاتهایی
مانند والفجر 8آفریدند .از دل توپخان ه س��پاه،
گ��روه موش��کی بی��رون آمد و حس��ن آقای
طهرانیمق��دم ،برد دهه��ا کیلومت��ری را به
صدها کیلومتر و هزاران کیلومتر افزایش داد!
امروز توان موش��کی سپاه با فرماندهی سردار
حاج��یزاده ،از راهبردیتری��ن ظرفیتهای
دفاعی جمهوری اس�لامی اس��ت .در تصویر،
س��ردار یعقوب زه��دی از دیگ��ر فرماندهان
توپخان ه موشکی سپاه دیده میشود که شخصا
با ایشان همکاری نزدیک و فراوانی داشتم!

غرضی :در انتخابات
ریاستجمهوری کاندیدا میشوم

کاندی��دای انتخاب��ات ریاس��تجمهوری
س��ال  92میگوید در انتخابات س��ال آینده
نیز کاندیدای ریاس��تجمهوری خواهد شد.
«سیدمحمد غرضی» با بیان اینکه در انتخابات
 ۹۲نی��ز این را گفتم که روشهای دولتهای
گذش��ته در اقتصاد همگی منج��ر به فاصله
قاع��ده و رأس جامعه ش��د ،گفت :روشهایی
هم که دولت روحانی به کار گرفته است غیر
از هم��ان روشهای دولت قبل نبوده بنابراین
به همان گرفتاریها دچار ش��ده اس��ت .وی
افزود :اعداد و ارقام نش��ان میدهد مشکالت
اقتصادی نهتنها کم نش��ده ،بلکه بیش��تر هم
ش��ده اس��ت .غرضی با تاکید بر اینکه دولتی

که بی��ش از درآمدش هزین��ه کند فاصلهای
بی��ن قاع��ده و رأس جامعه ایج��اد میکند،
گفت :اگر چنین اتفاقی بیفتد قدرت سیاسی
تضعیف میشود و این روشهای گذشته باعث
تضعی��ف قدرت سیاس��ی ش��ده و دولتها از
قدرت انقالب اس��تفاده کردهاند ولی به قدرت
انقالب نیفزودهاند .وزیر دولت سازندگی ادامه
داد :ارزیاب��ی من این اس��ت ک��ه انتخابات به
صورت فرار از شخصی به شخص دیگر صورت
میگیرد و تغییر خاص��ی در رویکرد دولتها
انجام نمیشود .غرضی در پاسخ به این سوال
که آیا قصد ش��رکت در انتخابات  ۹۶را دارید،
گفت :من در این  ۳۰س��ال در خدمت انقالب
بودهام و اگر عمری باقی باشد سال  ۹۶هم در
انتخابات شرکت خواهم کرد.

فردا؛ برگزاری مراسم هفتم مرحوم
شجونی در مسجد جامع بازار

مراسم هفتم مرحوم حجتاالسالم شجونی
ساعت  ٩:٣٠صبح فردا یکشنبه ( ٢٣آبان) در
مسجد جامع بازار برگزار میشود .حجتاالسالم
والمسلمین جعفر شجونی روز  16آبان به علت
عارضه قلبی و کاهش قند خون در بیمارستان
فیروزگر تهران دارفانی را وداع گفت .با دستور
رهبر معظم انقالب ،پیکر مرحوم حجتاالسالم
جعفر ش��جونی در صحن امامزاده صالح(ع) به
خاک سپرده شد.

