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يادداشت هاي امروز

منت خرج از بیت المال بر سر هوادار فوتبال
فريدون حسن

13

بازآرايي متناسب با نبرد اقتصادي
محمد جواد اخوان

2

گسترش اقتدار دمشق بر شرق فرات
سید رحیم الری

15

هشداراستاددانشگاهامريكايي

FATF باج خواهی 
براي هماهنگي 

با سیاست های امريكاست 
   جيمز پتراس، استاد بازنشسته جامعه شناسي در دانشگاه 
»بينگامتون، نيويورك«: اگر FATF جديت داش��ت، كار را 
با مقابله با بزرگ ترين مش��كالت آغاز مي كرد و بزرگ ترين 

مشكالت امروز در امريكا و لندن قرار دارند |صفحه2
ويژه هاي جوان  

 دلیل حمايت رهبري از يك موضع رئیس جمهور
 بازي روزنامه دولت با عكس تقلبي

صفحه2

چينوترکيهتحريمهايايرانرااجرانميکنند
اردوغان:ترکيهمقابلتحريمهايامريكاعليهايرانميايستد

  ش��ركت های اروپايی كه دولت  ها يش��ان برجام را امضا 
كردند، مسير خارج شدن از ايران در پيش گرفته اند،از رنو 
گرفته تا پژو و...؛ همزمان، شمار دولت  هايی كه می گويند 
مقابل تحريم های امري��كا خواهند ايس��تاد رو به افزايش 
است. بعد ازموضع رس��می دو هفته قبل وزارت بازرگانی 

چين مقابل تحريم های امريكا، رج��ب طيب اردوغان هم 
در واكنش به تهديد  ها و تحريم   ه��ای ترامپ موضع تندی 
گرفته و تأكيد كرده تركيه در مقابل تحريم های امريكا عليه 
ايران می ايستد.  همين يك هفته قبل بود كه »گائو فنگ « 
سخنگوی وزارت بازرگانی چين در پاسخ به اين سؤال كه 

آيا ش��ركت های چينی پای خود را از بازارهای ايران عقب 
می كش��ند، به صراحت گفت: »ما به رواب��ط عادی خود با 
ايران همچنان پايبنديم.« همين موضع چينی  ها باعث شد 
كه برخی ناظران به اين تحليل برسند كه چون و چراهای 
زيادی درباره كارس��از بودن تحريم های ايران وجود دارد. 

روزنامه امريكايی واشنگتن پس��ت در گزارشی با اشاره به 
اينكه تحريم های نفتی ايران ممكن اس��ت كارساز نشود، 
نوش��ت: »كاهش صادرات ايران باعث افزايش بهای نفت 
خواهد شد و ايران می تواند با صادرات اندك، همان ميزان 

درآمد را كسب كند.«|صفحه15

3 ماه طاليي
 براي رانتخواران 
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غالمرضاصادقيان
کاشاينس�خنجنابظري�فراهرگزنش�نيدهبوديم
کهگفت:»کس�انيکهميگويندبرجامهيچکارينكرد،
بايدشرايطدوس�الگذشتهراباش�رايطامروزمقايسه
کنند...يكخردهبعضيهاکفراننعمتکردند.يادش�ان
نبود.باالخرهش�كرنعمتبايدميکردي�موبايدبكنيم.

لئنشكرتمالزيدنكمولئنکفرتمانعذابیلشديد!«
کاشمیش�دبهآسانیگفت:»نش�نيدهمیگيريمآقای
ظريف!«امابهترازهرچيزآناستکهبگوييم»سرزنش

نمیکنيمآقایظريفامافراموشهمنمیکنيم!«
اگرفقطهمينيكگزارهراازايشانش�نيدهبوديم،آنرا
سهولسانولغزشبيانبهحسابمیآورديموهمنشنيده
میگرفتيموهمفراموشمیکرديماماايشاندرروزگاری

کهمنتقدان،ازسرزنشمذاکرهکنندگانصرفنظرکردهاند
وبرایهمگرايیبيش�ترمياندولتوغيردولت،س�خنان
محبتآمي�زروانهخانهدول�تمیکنند،برطب�لواگرايی
میکوبدومنتقدانبرجامراعاملوضعکنونیکشورمعرفی

میکند،چراکهمثاًلشكرنعمتبرجامبهجانياوردهاند!
س�خنجنابظريفهمهعلومنقلیوعقلیوهم�هتجربههای
علمیوفلسفیبشررابهسخرهمیگيرد.همتحريفقرآنشريف
اس�ت،همخالفمنطقوخالفعقلوهمخالفسياستورزی.
باورپذيرتراستکهبپذيريمنظامرياضياتیجهانبههمريختهو
دوبهاضافهدوازاينپسمیشودپنج،تابپذيريمکهبرجاميك
معاهدهکاملبودوامريكاواروپادربههمخوردنآنورس�يدن
ايرانبهوضعکنونی،نقشیايفانكردندويااگرهمنقشیداشتهاند،

معلولکفرنعمتمنتقدانبرجامبودهاست!| بقيه در صفحه 2

آقايظريف!
سرزنشنميکنيم
امافراموشهمنميکنيم

صفحه16 صفحه12صفحه12

موفقيتزنباحجاب
سوژهموردعالقهسينماي

ايراننيست!
گفت وگوي »جوان« با كارشناسان درباره گزارش مركز پژوهش ها

گزارش »جوان« از داستان تنظيم بازار دولت 
در سال جاری كه عده اي را ميلياردر كرد 

نفراولخريدارانسکه
کارگريکشرکتبود!

سيد كامل تقوي نژاد:  فهرست 5۰ نفر اول خريدار سكه 
به سازمان مالياتي تحويل شد

عکس: امير حسين صالحي| خبرگزاري شبستان


