رئیسی :قضات ناصالح را اخراج کنید

   سیاسی

حتی بهقیمت تأخیرپروندهها

به همکارانم گفتهام اگر افراد ناصالحي بودند كه نبودنشان در دستگاه موجب خلل و تأخیر در رسيدگي به پروندهها ميشود ،به مردم اعالم كنيد كه ما ترجيح
ميدهيم در كار شما تأخیر رخ دهد ،اما كار را به دست افراد ناصالح نسپاريم .قطعاً مردم نيز به اين امر رضايت دارند | صفحه 2
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اینستکس نیامده
بی سرشد

تأسیس اینس�تکس در ماه ژانویه ،هنوز

با وجود
مبادلهایازطریقاینتشکیالتصورتنگرفتهاست.
فایننش�التایمز در گزارش�ی تحت عنوان «رئیس
انتصابی کانال ویژه مالی برای ایران در آخرین لحظه
کنارهگیری میکند» آن را شکس�ت جدیدی برای
ارتباطتجاریومالیباایرانتوصیفکردهاست
15

سرشاخشدن
امارات و عربستان در عدن

جبهه دوم درميان متجاوزان به يمن گشوده شد
3

ايرانستيزيرسانهملکه
با3دروغ محيط زيستي

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
شنبه  19مرداد  8 -1398ذیالحجه1440
تويکم -شماره  16 - 5721صفحه
سال بيس 
قيمت 1000 :تومان

بيبيسي باز هم با كارشناسنماهايش
مضحكه محافل علمي شد
6

فرمانده سپاه :بزرگی ما
درکوچکیمقابلملتاست

سنگ
روييخ

امنيت اولين خواسته بالواسطه ملت است و مردم ما بهرغم
مشكالت و چالشهاي ناشي از جنگ و فتنه اقتصادي دشمن
در سالهاي اخير هيچ گاه پژواك صداي بيگانگان نشدهاند
و اين از آيات عظم��ت و بزرگي ملت اي��ران و در عين حال
دشمنشناسي آنان است | صفحه 5
هشدار ویژه ایران

عواقبآوردنرژیمصهیونیستی
بهخلیجفارس باامریکاست
يادداشتهاي امروز

همین صفحه

 2شکوفایی امید در بستر اقتدار و همبستگی ملی
عباس حاجی نجاری

 15سهمخواهی امارات در یمن
سید نعمتاهلل عبدالرحیمزاده

 13افتخارآفرینی با مربی ایرانی برنامه میخواهد
فريدون حسن

 ماکرون طی کمتر از سه ماه گذشته 6 ،بار تلفنی با رئیسجمهور ایران گفتوگو
کرده است .اینکه رئیسجمهور فرانسه از طرف رئیسجمهور امریکا ،به عنوان میانجی
با روحانی گفتوگو میکند ،هیچگاه تأیید نشده ولی چیزی که مشخص است اینکه او

کوبا اولین قربانی والیبال ایران در راه المپیک

تیم ملی والیبال ایران در
  ورزشی
اولی�ن ب�ازی خ�ود در
رقابتهای انتخابی المپیک  2020توکیو عصر دیروز
در براب�ر کوبا ق�رار گرف�ت و در یک بازی س�خت و
نفسگیر با حس�اب  3بر  2این تیم را شکست داد تا
اولی�ن پی�روزی در راه المپی�ک را بهدس�ت آورد.

کوباییها با قدرت بدنی باال و دقت فراوان در زدن سرویس
و توپگیری و استفاده از کوچکترین موقعیتها در حالی
بدل میشد در نهایت
که امتیازها پا به پا در ست اول رد و 

این ست را با حساب  25بر  23بهسود خود خاتمه دادند.
در ست دوم مس��ابقه هم این شرایط تکرار شد و کوبا در
طول گیم دست برتر را داشت و بهسختی عقب میافتاد و
در نهایت نتیجه این گیم ماراتنگونه را هم با حساب 28
بر  26به سود خود خاتمه دادند تا  2بر صفر جلو بیفتند و
موقعیت خوبی برای پیروزی داشته باشند.
ست سوم اما داستان دیگری داش��ت .هرچه کوباییها
در س��رویسها و دریافتهای دو گیم اول خوب بودند،
بچههای ایران در این س��ت باالتر از آنها نش��ان دادند و

از همان ابتدای ست س��وم اینقدر اختالف امتیاز ایجاد
کردند که کوبا چارهای جز پذیرش شکس��ت  25بر 17
نداشت تا به این ترتیب ایران با روحیهای مضاعف آماده
گیم چهارم ش��ود .گیم چهارم هم ایران کوبا را غافلگیر
کرد و در ادامه بازی خوب ست س��وم این ست را هم با
حس��اب  25بر  16از حریف برد تا با پیروزی  15بر 10
ست پنجم در نهایت اولین پیروزی خود در راه المپیک
را بهدست آورد .ملیپوشان کشورمان عصر امروز دومین
بازی خود را برابر مکزیک برگزار میکنند.

هشدار ویژه ایران

عواقب آوردن رژیم صهیونیستی به خلیج فارس با امریکاست
ایراندربارهواردکردنرژیم
  بینالملل
صهیونیس�تی ب�ه ائتالف
دریایی امریکا هش�دار داده و گفته که مسئولیت کلیه
عواق�ب این اق�دام خطرن�اک برعه�ده رژی�م امریکا
و رژی�م نامش�روع صهیونیس�تی خواه�د ب�ود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که ایران اصل تشکیل
ائتالف دریایی امریکا در منطقه را «تن��شزا» میداند ولی
درباره مشارکت رژیم صهیونیستی در این ائتالف ،به شکلی
خاص هشدار داده و گفته اس��ت «:مسئولیت کلیه عواقب
این اقدام خطرن��اک برعهده رژیم امریکا و رژیم نامش��روع
صهیونیستی خواهد بود».وزیر خارجه رژیم صهیونیستی
چهارشنبه قبل در جلسه کمیته خارجی و امنیت کنست
گفت که اسرائیل در بخش اطالعاتی و امنیتی ائتالف دریایی
امریکا مش��ارکت خواهد کرد .وی افزود :این اقدام به وضوح
تأمینکننده منافع اسرائیل است و به منظور تقویت روابط
این رژیم با کشورهای حاش��یه خلیج فارس انجام میشود.
سیدعباس موسوی ،سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز
چهارش��نبه در خصوص عواقب شرکت رژیم صهیونیستی
در این ائتالف هش��دار داد و گفت :جمهوری اسالمی ایران
معتقد است اصل این ائتالف تنشزا است و هرگونه حضور
احتمالی اس��رائیل در این ائتالف خودخوانده را ،که وجود
نامشروعش در خاورمیانه اس��اس ناامنی و بیثباتی است،
تهدیدی آشکار علیه امنیت ،حاکمیت و تمامیت ارضی خود
و عاملی بحرانآفرین و بیثباتساز در منطقه خلیج فارس

تلقی میکند».موسوی گفته که ایران«در چارچوب سیاست
بازدارندگی و دفاعی کشور ،حق مقابله با این تهدید و دفاع از
خود را محفوظ میدارد و در عمل به آن در چارچوب سیاست
دفاعی کشور ،تردیدی ندارد و مسئولیت کلیه عواقب این اقدام
خطرناک برعهده رژیم امریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی
خواهد بود».سخنگوی وزارت خارجه هش��دار داده است:
«برگزارکنندگان ،شکلدهندگان و اعضای آن را به عنوان
عاملین مؤثر در ایجاد تنش و بحران احتمالی آتی ناشی از آن
در منطقه تلقی خواهد کرد».
ائتالف مرددین
تاکنون آلمان ،ژاپن ،فرانسه و اسپانیا با درخواست امریکا برای
پیوستن به ائتالف دریایی مورد نظر امریکا مخالفت کردهاند
چ
و «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو نیز اعالم کرده که هی 
درخواست رسمی از سازمان پیمان آتالنتیک شمالی برای
مش��ارکت در ائتالف نظامی در تنگه هرمز و آغاز مأموریت
در این منطقه طرح نشده است .با این حال ،انگلیس دوشنبه
قبل به ائتالف امریکا پیوست و البته گفت که این اقدام هیچ
تأثیری در تالش این کشور برای حفظ برجام نخواهد گذاشت
و کشتیهای انگلیسی ملزم به نظارت بر تحریمهای امریکا
نیس��تند .فایننش��التایمز نیز در همین چارچوب گزارش
کرده که ش��رکتهای امنی��ت دریای��ی ،نیروهای محافظ
بریتانیایی را که غیرمس��لح هس��تند از خلیج فارس خارج
میکنند .جان تامسون یکی از پایهگذاران شرکت امبری به
فایننشالتایمزگفت«:مااینسیاسترادرپیشگرفتهایمکه

هیچ نیروی محافظ بریتانیایی نباید در خلیج [فارس] باشد.
به مشتریانمان هم همین توصیه را میکنیم.بن استوارت از
شرکت «امنیت اموال دریایی و آموزش» به این روزنامه گفت:
«ما استفاده از نگهبانهای بریتانیایی غیرمسلح را به دلیل
خطرش توصیه نمیکنیم».اسکات موریسون ،نخستوزیر
استرالیا نیز با پیوستن نیروهای این کشور به ائتالف دریایی
امریکا موافقت کرده اما گفته که رهبری این ائتالف به دست
واشنگتن نباشد و در صورت درگیری احتمالی میان ایران و
امریکا در آبهای خلیج فارس هیچ حضور و نقشی نخواهد
داش��ت .وی روز پنجش��نبه به خبرنگاران گفت« :من شب
گذشته با بوریس جانسون نخس��توزیر انگلیس صحبت
کردم و گفتم که با دقت به مشارکتمان در این ابتکار که آن را
یک «ابتکار بینالمللی» میدانیم نگاه خواهیم کرد ».وی
افزود :ما در حال تبادل نظر با واشنگتن و لندن در زمینه
نقش استرالیا در این زمینه هس��تیم .بیزینس اینسایدر
درباره موضع اس��ترالیا نوش��ت« :اصرار موریسون برای
چندجانبه خواندن این ائتالف ناش��ی از این مسئله است
که استرالیا تالش میکند بین این اقدام با عملیاتهایی
که امریکا در افغانستان و عراق به راه انداخت فاصله ایجاد
کند».در رویکردی مش��ابه ،خبرگزاری کیودو به نقل از
یک مقام ژاپنی نوشت که دولت شینزو آبه قصد ندارد با
مشارکت در ائتالف دریایی امریکا در خلیج فارس به روابط
خود با تهران آس��یب بزند و به جای تنگ��ه هرمز به تنگه
بابالمندب کشتی و هواپیمای گشتزنی اعزام میکند.

حضور سرزده و ساده شهردار تهران در « جوان»
پی�روز حناچی ش�هردار ته�ران عصر روز گذش�ته
ب�ه ص�ورت س�رزده از روزنامه ج�وان بازدی�د کرد.

شهردار تهران بدون اطالع قبلی و بدون همراه ،عصر روز
گذشته از تحریریه روزنامه «جوان» بازدید کرد .این دیدار
ساده و بدون همراه و محافظ آقای حناچی به مناسبت روز
خبرنگار صورت گرفت.
پیروز حناچی با حضور در تحریریه ضمن عرض تبریک
و خس��ته نباش��ید ،دقایقی را به اس��تماع صحبتهای
خبرنگاران و مشکالت صنفی آنها اختصاص و قول پیگیری
مشکالت را داد.
«جوان» حضور بیآالیش و دلگرمکننده آقای ش��هردار
را ارج مینهد.

تالش دارد دیدگاههای ایران و امریکا را به همدیگر نزدیک کند .انگار او در این مسیر
نماینده امریکا نیز هست ،اما ترامپ ماکرون را سنگ روی یخ کرد و گفت هیچکس به
هیچ شکلی ،راهی یا شیوهای نباید ما را نمایندگی کند | صفحه 15

مذاکرات امریکا با طالبان
به صلح کامل نمیرسد
گفتوگوی«جوان» با پيرمحمد مالزهي
كارشناس ارشد مسائل شبه قاره هند
10

«شيءوارگي»
مهمترينمانعكنشگريزنان
در گام دوم انقالب است
بررسي موانع نقشآفريني زنان در گام دوم
انقالب در گفتوگو با دكتر حكيمه سقاي بيريا
استاد دانشگاه تهران
1

کوبا اولینقربانی
والیبالایراندرراهالمپیک

