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همزمان با اظهارات مختلف مسئوالن اقتصادي

آتش تهیه 52 برگی منافقین
 برای حمله ترامپ به برجام

روز گذشـته ، شـبکه فاکـس نيـوز بـازوی رسـانه ای 
جمهوریخواهـان در آسـتانه سـخنرانی رئيس جمهور 
امریکا عليه ایران، مدعی دسترسی به سند 52 صفحه ای 
جدید از گسترش تأسيسات هسته ای جدید در ایران شد.
به گزارش جوان، فاكس نیوز می گوید ك��ه به یك گزارش 52 
صفحه ای دست پیدا كرده كه آن را مجاهدین خلق )منافقین( 
تهیه كرده ان��د. این گ��زارش را كه با عنوان »هس��ته مركزی 
هسته ای ایران؛ س��ایت های نظامی بازرسی نشده« تهیه شده 
اس��ت منافقین به طور اختصاصی در اختی��ار فاكس نیوز قرار 
داده اند و از قرار معلوم، دیشب به فاصله اندكی قبل از سخنرانی 
ترامپ منتشر شده است. علیرضا جعفرزاده معاون دفتر منافقین 
در واشنگتن مدعی شده كه برنامه هس��ته ای ایران دو جنبه 
صلح  آمیز و نظامی دارد كه هدف آن دستیابی به سالح هسته ای 
است. منافقین مدعی شده اند كه ایران از آوریل 2017 دست به 
كار ساخت یك مركز نظامی جدید شده كه مظنون به ساختن 
سالح هسته ای اس��ت. جعفرزاده مدعی ش��ده كه یافته های 
منافقین نشان می دهند كه این رمز جدید در تدارك یك برنامه 
اتمی نظامی است. این گزارش منافقین در آستانه اعالم گزارش 
90 روزه ترامپ به كنگره درباره برنامه هسته ای ایران منتشر 
شده است و به نظر می رسد كه دستمایه رئیس جمهور امریكا 

درباره عدم پایبندی ایران به برجام باشد.

--------------------------------------------

داعش مسئولیت حمالت دمشق را 
بر عهده گرفت

گـروه تروریسـتی داعـش مسـئوليت انفجارهـای 
انتحاری دیروز در پایتخت سـوریه را بـر عهده گرفت.

یك مركز پلیس هدف حمله س��ه  عامل انتحاری قرار گرفته 
كه درپی آن یك نفر كشته و شش تن دیگر زخمی شدند. به 
گزارش فارس، رسانه های وابسته به گروه تروریستی داعش 
اعالم كردند كه حمالت انتحاری در پایتخت سوریه از سوی 

عناصر این گروه صورت گرفته است.

شهردار تهران: 
برخي مديران  دوران قالیباف خوب بودند 

شهردار تهران با اشاره به اینکه اولویت من انتخاب  مدیران از بدنه شـهرداري اسـت، گفـت: برخي   جامعه
مدیران دوران قاليباف خوب بودند. 

 محمدعلي نجفي روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره 
تغییرات مدیران و اینكه این روند تا چه زمان ادامه خواهد داشت، گفت: پرونده تغییر 
مدیران در هیچ دستگاهي نمي تواند بسته ش��ود، نمي توان گفت كه كسي را تغییر 
نمي دهیم چون اگر عمر مدیریت چهار سال باش��د باید هر سال 25 درصد مدیران 
عوض شوند.  وي درباره اینكه گفته مي شود بسیاري از مدیران شما باقیمانده از دوران 
قبل هستند، گفت: برخي مدیران آقاي قالیباف خوب بوده اند، از نظر خط سیاسي هم 
طرفدار وي نبودند ضمن اینكه یكي از اولویت هاي من انتخاب مدیران از بدنه شهرداري 
است، چه اصالح طلب و چه اصولگرا باشند فرقي ندارد.  شهردار تهران گفت: بزرگترین 

گله از مدیریت قبلي شهري این بود كه اكثر مدیران از بیرون انتخاب مي شدند.  
وي گفت: در حال حاضر مهم ترین هدف مدیریت منابع و هزینه ها در شهرداري 
است، حجم بدهي ها به اندازه اي نیست كه به سرعت بتوان آن را تعیین تكلیف 
كرد.  شهردار تهران در پایان پرداختن به مس��ئله حمل و نقل و ترافیك در شهر 

تهران را یكي از مهم ترین اولویت هاي شهرداري عنوان كرد. 
 واکنش رئيس شورا به انتصابات شهردار

محسن هاشمي رفسنجاني در مورد انتصابات اخیر شهردار تهران گفت: در این 
مورد تا االن با شهردار بحثي نكرده ایم.  وي افزود: اینگونه انتصابات انجام شده به 
نظر بنده كامالً عادي است. رئیس شوراي شهر تهران همچنین در مورد وضعیت 
انتصاب جعفر ربیعي، به عنوان مش��اور معاون حمل و نقل و ترافیك و اینكه آیا 
وي در این سمت باقي مي ماند یا خیر، گفت: بنده اطالعي ندارم. هاشمي گفت: 
این موضوعات مربوط به من نیست.  وي در پاسخ به اینكه گفته مي شود آقاي 
ربیعي از سوي شما حمایت مي شود، گفت: بنده دخالتي در این موضوعات ندارم 

و ورود هم نمي كنم. 

رئيس جمهور امریکا امروز مي خواهد درباره برجام با مردم ایران سخن بگوید

قول بي قول!
هميـن  از  ادامـه  صفحه  سياسي
 در واقع قوه عاقله اي كه پشت سر رؤساي جمهور 
امریكا قرار دارد، نقش��ه مؤثري براي بي اثر كردن 
همه قول هایي كه امریكا در برجام داد، كش��یده 
است و ترامپ قرار است این نقشه را اجرا كند. )در 
اینجا الزم است به خاطر بیاورید سخن ظریف را 

كه گفت: »امضاي كري تضمین است.«(
مردم ایران امروز باید پاي تلویزیون ها بنش��ینند تا 
ببینند رئیس جمهور امریكا با آن همه چالش كودني 
و دیوانگي و زنانگي و كره اي و برجامي، چه حرفي با 
آنها دارد. واضح است كه او قرار نیست بگوید: »برجام 
سند خوب و مفید و یك توافق برد � برد بود و امریكا 
به هم��ه تعهدات��ش در برجام به عنوان یك س��ند 
بین المللي پایبند خواهد ماند و از شما ملت ایران به 
خاطر همه آن سختي هایي كه بابت تحریم ها تحمل 
كرده اید و مي كنید، عذرخواهي مي كنم.« و واضح تر 
اینكه هر سخني كه ترامپ غیر از این بگوید، یعني 

قول بي قول!
امریكا اصوالً به چیزي به نام »بین الملل« و جامعه 
جهاني اعتقادي ندارد و خودش را همه جهان مي داند 
و هیچ »دیگران«ي را به حساب نمي آورد كه پایبند 
تعهد خود به آنها باشد. امریكا امروز حاضر است كه 
ژست پایبندي به برجام را از طرف سه متحد اروپایي 
خود تحمل كند و حتي تهدی��دات ظریف را كه »با 

خروج امریكا از برجام، مخالف��ان روحاني در ایران 
قدرت مي گیرند« نادیده انگارد اما تصمیمي بگیرد 

كه حیات نباتي  برجام را تضمین كند. 
در ایران اما در چهار سالگي برجام كه شامل دو سال 
مذاكره و دو سال فخرفروشي با آن مي شود، حاال قرار 
است مستمع سخنراني پرطمطراق رئیس جمهور 
منفور امریكا باشیم كه پیش بیني مي شود كمترین 
اقدام او شوت برجام به س��وي »كنگره ضد برجام« 
امریكا است تا كنگره دو ماه فرصت داشته باشد براي 
تضعیف هر چه بیشتر برجام وارد عمل شود. فرانسه 
دیروز اعالم كرد »اگر رفتار ایران با NPT همخوان 
نباشد، تحریم هاي قبل از برجام را احیا مي كنیم« و 
در انگلیس زمزمه هایي براي حف��ظ »برجام بدون 
امریكا« شنیده مي شود. فاكس نیوز نیز در ساعات 
پایاني دیش��ب اعالم كرد س��ندي 52 صفحه اي از 
منافقین دریافت كرده كه نشان از تالش ایران براي 
ساخت بمب اتمي است! یعني آتش شلیك ترامپ به 
برجام هم از سوي تنها جایي كه انتظارش مي رفت، 

تهیه شد! 
به ای��ن ترتیب به نظر مي رس��د ترامپ ام��روز و در 
روزهاي آینده بر »اعتماد  دولت ای��ران به امریكا« 
و بر »برجام آنگونه كه مي پنداش��تیم« صالهًْ میت 
خواهد خواند و دولت دوازدهم را به چالش چهار سال 
مذاكره براي حفظ برجام آنگونه كه مي پنداش��تند 

دعوت خواهد كرد. 

مانور نیروهای یگان ویژه ناجا - حسین ظهره وند | تسنیممرگبارترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیا

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه 20 مهر1396   -    21 محرم 1439
سال نوزدهم- شماره 5210 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

سایر استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

كدام اشتباه سرمايه ها را در مسكن قرباني و 
فريز كرد / هادی غالمحسینی

4

درد مديريت بر تن ورزش بيمار! / سعید احمديان 4

چرا دشمنان آرامش را بر نمي تابند؟
عباس حاجي نجاري

2

گذر برجام به دباغ خانه ترامپ
سید رحیم نعمتی

15

دادستان کل کشور با اشاره 
به تخریب کنندگان سپاه و قوه قضائيه:

فكر مي كنید
سپاه و قوه قضائیه تضعیف شود 

نان تان در روغن است؟

3

  حجت االسـام منتظري: همين امروز تيتر برخي 
روزنامه ها را دیدم که موجب تأسف است آن هم در 
روزي که دشـمن به دنبال تروریست معرفي کردن 
سپاه است. این جز عامل دشـمن بودن است؟ فکر 
مي کنيد اگر سپاه و قوه قضائيه تضعيف شود نان تان 
در روغن اسـت؟  تا یـك زماني نظام بـه افرادي که 
کرم صفتانه کار مي کنند مهلت مي دهـد، قبل تر از 
اینها کسـاني آمدند کـه به جایي نرسـيدند و اینها 
هم به جایي نمي رسـند و باید بدانند که به جایي هم 

نخواهند رسيد

روحاني: سپاه داعش را ذلیل كرد
امريكا عصباني است

   سياسي

قولبيقول!
رئيس جمهور امریکا امروز مي خواهد 

درباره برجام با مردم ایران سخن بگوید

سپاه همیشه كمك مظلومان بوده و در برابر تروریست ها ایستاده است. امریكایي ها 
به دلیل آنكه مي خواستند داعش را 20 سال در این منطقه نگه دارند و از این ابزار 
استفاده كنند، حق دارند از سپاه عصباني باش��ند، چرا كه سپاه با برنامه ریزي و 

حمایت خودش از ملت عراق، سوریه و لبنان، داعش را ذلیل كرده است

 اگر امریكا دچ��ار خطا ش��ده و از برجام خارج ش��ود، ضرر ای��ن كار صرفاً براي 
امریكایي هاست.  ما راه هاي مختلفي را پیش رو داریم و هر راهي را كه مصلحت 
نظام و كشور ما در آن باشد،  انتخاب مي كنیم و هیچ مشكلي در پیشبرد اهداف و 

مسیرمان نخواهیم داشت | صفحه 2

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس: 

مدافعان دري اصفهاني هم 
جاسوس بودن  او  را پذيرفته اند
صفحه 2

وزارت نیرو 
نگران توسعه انرژي هاي

تجديدپذير است!
صفحه 4

ايران و تركیه توافقنامه 
استفاده از ارز ملي در مبادالت تجاري امضا كردند

ایران و ترکيه با هدف حذف سلطه دالر، توافقنامه استفاده از ریال و    اقتصادي
لير در مبادالت دوجانبه را امضا کردند. 

به گزارش راشاتودي، ایران و تركیه توافقنامه استفاده از ارزهاي ملي خود در مبادالت دوجانبه را 
امضا كردند.  توافقنامه ایران و تركیه با هدف كنار گذاشتن هر چه بیشتر دو كشور از دالر و یورو 
و تسهیل گسترش مناسبات تجاري بین دو كشور امضا شد. بر اساس آنچه بین دو كشور به امضا 
رسید، از این پس بانك ها در ایران و تركیه ریال و لیر را بسیار ساده تر از گذشته مبادله مي كنند 
و از این طریق هزینه ارزي مبادالت بین دو كش��ور كاهش مي یابد.  از سوي دیگر بانك هاي دو 
كشور این امكان را خواهند داشت از نظام هاي پرداخت بین المللي در مبادله ریال و لیر استفاده 
كنند. حسن روحاني ، رئیس جمهور كشورمان پیشتر در سفر رئیس جمهور تركیه به ایران گفته 
بود دو كشور تصمیمات بسیار مهمي در راستاي تقویت و توسعه روابط اقتصادي خود گرفته اند 
كه از جمله آنها استفاده از ارزهاي ملي دو كش��ور در مبادالت تجاري دوجانبه است.  سران دو 
كشور در دیدار با یكدیگر توافق كردند حجم مبادالت تجاري دوجانبه را از 10 میلیارد دالر در 
سال در شرایط كنوني افزایش دهند.  بنا به اعالم ولي اهلل س��یف، رئیس كل بانك مركزي این 
پتانس��یل وجود دارد كه حجم مبادالت تجاري بین ایران و تركیه به 30 میلیارد دالر در سال 
افزایش یابد. آنكارا و تهران همچنین خواهان همكاري براي توسعه مناسبات خود در حوزه هاي 

مالي و تأسیس شعب بانك هاي ایراني در تركیه و بالعكس هستند. 

  رئيس جمهور امریـکا امروز همزمـان با چالش  
آي کيو با وزیـر خارجه اش که ترامـپ را »کودن« 
ناميده است و چالش بانوي اولي »ایوانا« و »مانيا« 
- زنان سابق و فعلي اش - مي خواهد درباره چالش 

برجام هم با مردم ایران صحبت کند.
او با وزیـر خارجه اش یك چالش دیگـر هم درباره 
شيوه برخورد با برجام دارد. تيلرسون از حفظ برجام 
سخن مي گوید و ترامپ ظاهراً چيزي غير از آن را 
دنبال مي کنـد. از طرفي هيـاري کلينتون رقيب 
ترامپ در انتخابات امریکا دیروز او را خطرناك ترین 
رئيس جمهور تاریخ امریکا توصيف کرد. ترامپ با 
»کيم اون« رهبر کره شمالي هم هر روز بگومگویي 
دارد. در ایران عده اي ترامـپ را یك دیوانه احمق 
مي دانند کـه آرزوهاي برجامي شـان را به هم زده 
است اما عده اي دیگر معتقدند ترامپ دیوانه نيست 

و بسيار حساب شده عمل مي کند
بقيه در همين صفحه


