
 باالرفتن غلظت آاليندگي هاي هوا 
12هزار و 838 نفر را راهي بيمارستان ها كرده است

نجفي در آخرين دفاع:

  در روزی كه س�پاهان و اس�تقالل در يک بازی 
ديدنی به تس�اوی رسيدند، ش�هرخودرو باخت تا 

نبرد مدعيان در باالی جدول داغ بماند

  تهيه كنن�ده فيلم »خوب، ب�د، جلف« : يكي از 
داليل س�اخته شدن كمدي هاي سطحي سياست 

غلط جشنواره فجر است

   وزارت اطالعات كساني را كه مجري دستورات 
شبكه ايران اينترنشنال در به آتش كشيدن اموال 
عمومي و ش�خصي مردم در اس�تان هاي مختلف 

كشور بودند، شناسايي و دستگير كرده است

دستگیری عناصر 
مرتبط با شبکه سعودی 

ایران اینترنشنال

شر منده ام

لذت فوتبال در نصف جهان

فيلم هاي كمدي 
اجاره نشين هاي فجر

 تعطيالت يهويي 
حاصل تصميمات يهويي!
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کنگره برای ترامپ ضرب االجل تعیین کرد

7هزار نامزد  منهای یک

بینالملل كميت�ه قضاي�ی مجلس 
نمايندگان به سرپرستی 
دموكرات  ها در نامه ای دو صفحه ای برای »دونالد ترامپ« 
رئيس جمهور امريكا، ضرب االجلی را تا ساعت ۵ عصر 
روز 6 دسامبر تعيين كرده تا تمايل خود را برای حضور تيم 
حقوق�ی كاخ س�فيد در روند اس�تيضاح اع�الم كند. 
به گزارش خبرگزاری رویت��رز، این رون��د مقرراتی را برای 
رئیس جمهور تعیی��ن می کند که به موج��ب آن می تواند 
ش��هودی را احضار و مدارکی را ارائه کن��د. »جرالد نادلر « 

رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا نیز همین 
ضرب االجل را برای قانونگذاران جمهوریخواه تعیین کرده تا به 
او درباره افرادی که قرار است شهادت دهند و مدارکی که ارائه 
خواهند شد، اطالع دهند. او همچنین برنامه ریزی کرده که 
نشستی در ۹ دسامبر برای بررسی این مسئله تشکیل شود. 

انتظار می رود کمیته قضایی جلساتی را در روند استیضاح 
تشکیل دهد که از جمله آنها می توان به جلسه استماعی 
در روز چهار   شنبه اشاره کرد که کارشناسان حقوق طی 
آن به ش��هادت درباره زمینه های قانون اساس��ی برای 

اس��تیضاح بپردازند. این کمیته از ترام��پ دعوت کرده 
که در این جلسه حاضر شود و تا ساعت ۶ بعدازظهر روز 
یک   شنبه به او فرصت داده که درباره احتمال حضور خود 

یا تیم حقوقی اش در این جلسه اطالع دهد. 
مجل��س نمایندگان می کوش��د تا پیش از کریس��مس 
تکلیف احتمال استیضاح ترامپ را روشن کند. در صورت 
استیضاح وی، س��نا که در کنترل جمهوریخواهان قرار 
دارد، وارد عمل خواهد ش��د تا احتمال محکوم شدن و 

برکناری ترامپ را مشخص کند. 

سیاسی ثبت نام انتخابات از امروز 
کلید می خورد، با قانونی 
که هزاران نفر بدون ش��رایط قانونی را ام��کان ثبت نام 
می دهد و یک فضای مصنوع��ی را در روزهای آینده به 
کش��ور تحمی��ل خواه��د ک��رد که کش��ور مته��م به 
غیردموکراتیک بودن می ش��ود. برخی  ها بدون داشتن 
شرایط س��نی و مدرک تحصیلی و ش��رایط اولیه دیگر 
ثبت نام خواهند کرد و بعد از کنار گذاشته شدن »مسئله 

دموکراسی« و »آزادی انتخابات « را علم می کنند. 
اینکه خود مجل��س هنوز نتوانس��ته پس از 40 س��ال 
یک قان��ون بی عیب و نق��ص برای ثبت ن��ام نمایندگان 
در دوره های بعد تصویب کند، بیش��تر به این می خورد 
که ریگی به کفش قانونگذار باید باش��د وگرنه این یک 
انتظار حداقلی اس��ت و در میان فعالیت های بی شمار و 
بی فایده نمایندگان، وقت و جای کمی را خواهد گرفت 

اما همچنان به آن عمل نمی شود. 
بسیاری از کشور  ها چنین بی حس��اب و کتاب نیستند. 
نماینده مجلس شدن در اروپا شرایط و موانع خاص خود 
را دارد و به اسم دموکراسی، شل و وارفته عمل نمی کنند. 
در اغلب کشورهای توسعه یافته نامزد انتخابات مبلغ قابل 
توجهی را باید ودیعه بگذارد و در صورتی که نتواند حداقل 
5 درصد مجموع آرای حوزه انتخاباتی خود را به دس��ت 

آورد، آن مبلغ کالن به نفع دولت مصادره می شود. 
مسئله تحزب و نامزد شدن از طریق حزب، ویژگی دیگر 
نظام های مبتنی بر انتخابات است. در حالی که کشور ما 
همه زیان های بی حزبی را متحمل می شود و از فواید آن 
بی بهره اس��ت. زیان هایی مثل اردوکشی های خیابانی 
رأی دهندگان، پوپولیسم، نپذیرفتن مسئولیت وعده  ها 

و نداشتن کادر و برنامه منتخبان مردم. 
مجلس دهم با نمایندگانی که در مواجهه با چالش های 
بزرگ داخلی و خارجی کش��ور بسیار منفعل و ناکارآمد 

نشان داد، اهمیت حضور یک قشر متعهد، فعال، نخبه و 
توانا به جای »نمایندگان لیس��تی « و »فرصت طلبان از 

جایگاه نمایندگی « را برجسته می کند. 
س��از و کار های ورود به مجلس از ثبت ن��ام تا نظارت و 
انتخابات نشان داده است که لزوماً وجود این ساز و کار  ها 
نتوانسته مجلسی که الیق عنوان »در رأس امور « باشد، 

خلق کند. 
به نظر می رس��د یکی از اصلی   ترین دالیل ضعیف شدن 
و س��یر نزولی پیدا کردن مجالس بع��د از انقالب که از 
مجالس��ی با حضور امثال ش��هید بهش��تی به مجالس 
اینچنینی افول کرده است، پا پس کشیدن بزرگان حوزه 
و دانشگاه از ورود به مجلس و بازگذاشتن راه مجلس برای 
نمایندگان لیستی بوده اس��ت. این یعنی بزرگان علم و 
تخصص و تعهد در کشور »در رأس امور بودن« را در جای 

دیگری می جویند و این جفای بزرگ به ملت است. 
  پيش بينی ثبت نام 7 هزار نامزد

زنگ ثبت نام انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای 
اسالمی از امروز در سراسر کشور به صدا در خواهد آمد؛ 
انتخاباتی که پیش بینی های وزارت کشور تا پایان آبان 
ماه از مشارکت 50 درصدی مردم در آن خبر می دهد و به 
طور طبیعی و مسبوق به سابقه هرچه به 4 اسفند نزدیک 

شویم، مشارکت مردم بیشتر و بیشتر خواهد شد. 
ارزیابی های اولیه وزارت کشور  - البته بدون آنکه معلوم 
شود، مالک این ارزیابی ها چیست - نشان می دهد حدود 
7 هزارنفر متقاضی شرکت در انتخابات مجلس یازدهم 
خواهند بود که به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور سهم 
اصالح طلبان 2۶ درصد، اصولگرایان 34 درصد و س��هم 

مستقلین 40 درصد خواهد بود!
  الريجانی: نمی آيم!

 اما فارغ از این احتماالت آنچه قطعی می نماید، کاندیدا 
نش��دن علی الریجانی، رئیس کنونی مجلس ش��ورای 

اسالمی در انتخابات یازدهم مجلس است. خبری که از 
پیش در محافل سیاسی شنیده   می شد و علی الریجانی 
روز گذشته در اظهار نظری رسمی بر آن صحه گذاشت. 
اکنون می ماند موج زیادی از ثبت نام کنندگان انتخابات 
که همچ��ون س��ال های گذش��ته مش��کالتی را برای 
دس��تگاه های اجرایی و نظارتی ایجاد کرد. مش��کالتی 
که به رغم اعتراضات گسترده ش��ورای نگهبان در ادوار 
گذشته، نه در دولت و در مجلس اراده ای برای ساماندهی 
این مش��کل در قالب الیحه یا طرح دیده نشد و در زمان 
کوتاه عمر این مجلس نیز بسیار بعید به نظر می رسد که 
اراده ای برای اصالح این روند معیوب وجود داشته باشد. 
موضوعی که مورد اعتراض سخنگوی شورای نگهبان در 
همین هفته گذشته قرار گرفت و او در همایش هیئت های 
نظارت شهرستان   ها و بخش های استان فارس، خطاب به 
کس��انی که دنبال ثبت نام در انتخابات مجلس هستند، 
تأکید کرد همانطور که آیت اهلل جنتی گفته است، افرادی 
که می خواهند در انتخابات ثبت نام کنند بروند مواد 2۸، 
2۹ و 30 قانون انتخابات را بخوانند، اگر شرایط را دارند 
ثبت نام کنند و شورای نگهبان را متهم نکنند. کدخدایی 
تصریح کرد: »برخی ثبت نام در انتخابات را با جشنواره 

ثبت نام اشتباه گرفته اند. ما جشنواره ثبت نام نداریم.«
 سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه داشتن شرایط 
قانونی برای ثبت نام در انتخابات اصل است، گفت: »اگر 

شرایط قانونی را ندارید چرا وارد این عرصه می شوید.« 
 موضوعی که تجربه نشان داده با توصیه و خواهش و تشر و 
تهدید چندان قابل اصالح نیست و باید روندهای معیوب 

قانونی اصالح شود.
به هر حال به نظر می رسد روند معیوب جشنواره ای شدن 
ثبت نام، پوپولیس��تی ش��دن تبلیغات و لیس��تی شدن 
انتخابات همچنان در کمی��ن انتخابات مجلس یازدهم 

است.

هوالباقي

مصيبت  وارده را تس�ليت عرض نم�وده، از خداون�د منان براي  
جنابعال�ي و بازماندگان صبر جميل و ب�راي آن مرحومه رحمت و 

مغفرت مسئلت مي نماييم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

سرکارخانم شهمرادی

يادداشت هاي امروز

آشوبگرانی که اعتراض را به سايه انداختند
رسولسنائیراد

2

تکنوکرات تر از»عادل« ؟!
 احمدکاظمزاده

15

ويژه هاي جوان  

   تشبيه روحاني به ترامپ از سوي نماينده اصالح طلب!
 روشنفکر محصور يا کاناليزه؟!

صفحه 2

گفت وگوي »جوان« با اصغر نقي زاده 

 سينما از ابعاد مختلف 
دفاع مقدس غافل مانده است

صفحه 6

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

 »تعهد عمیق« اروپا 
در کاهش 75درصدی تجارت با ایران!

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
 يک شنبه  10 آذر 1398   -   4 ربيع الثانی 1441

سال بيست و يكم- شماره ۵80۵ - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

  بـه گفته 2 معاون رئيس جمهوري و رئيس كل 
بانك مركزي نه تنها سامانه نيما خدمات مناسبي 
بـراي واردات كاالهاي اساسـي و ضـروري دارد 
بلكه واردات كاالهاي اساسي 22 درصد افزايش 

يافته است

 عصبانيت عميق امريكايى ها 
از شكست دوباره آشوب در ايران

گفت وگوي «جوان» با كارگردانى كه 
نمايش هايى با موضوع زنان روى صحنه مى برد

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 

 گپ وگفتي با دكتر احمد توكلي 
درباره سادگي و ساده زيستي مسئوالن

 خروج واردات 
از زير فشارتحريم ها

همزبانى دموكرات  ها 
با ترامپ در حمايت از 

اغتشاشات ايران

 هزار ميليارد ي ها
اصالً نبايد  وزير  باشند

 مديران و اساتيد 
روى اختالط در تئاتر تعصب دارند!

 حل مشكالت كشور 
جبهه اي واحد مى خواهد
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 مزدوران ايرانى بى بى سى از مزدوران 
زمان مغول هم وطن فروش ترند

 امريكا توئيتر را براى بولتون قطع كرد 
و نگران قطعى اينترنت براى ايران شد!

از پيامبر باالتريم آيا؟!

ــراى صدمين بار  ــى ب ــى فارس بى بى س
شكست خورد و بى آبرو شد. شايد از زمان 
ــى فارسى اين صدمين  تشكيل بى بى س
ــت كه مزدوران ايرانى اين شبكه  بار اس
ــابه  ــن در موقعيت هاى مش دروغ پراك
ــجويى  ــد اعتراضات صنفى و دانش مانن
ــوب، انتخابات، تغيير  ــاش و آش و اغتش
ــر قيمت ها،  دولت   ها و مجلس ها، تغيي
تهديد خارجى ها، و حتى تغيير آب و هوا 
مثل خشكسالى، چنان برهنه و عريان به 
ميدان مى آيند كه ناگهان از كالس يك 
بنگاه خبرپراكنى به كالس يك ماشين 

لجن پراكنى تبديل مى شوند. 
ــى  همين چندى پيش بود كه بى بى س
ــى برنامه هاى خود را ناگهان قطع  فارس
ــت خبرى  ــش زنده نشس كرد و به پوش
سازمان منافقين براى متهم كردن ايران 
در حمله به آرامكو پرداخت، اما در كمال 
تعجب اين پوشش را ادامه نداد. ظاهراً از 
ــان تذكر  وزارت خارجه انگليس به ايش
ــود را رعايت  داده اند كه لطفاً كالس خ
كنيد و براى هر پاره استخوانى كه دريافت 

مى كنيد، دم تكان ندهيد. 
به همين دليل است كه مدعى هستيم 
ايرانيان اين شبكه انگليسى، از ايرانيان 
مزدورى كه در زمان جنگ ايران و روم به 
رومى   ها خدمات مى دادند و ايرانيانى كه 
به مغوالن خدمات دادند و حتى ايرانيان 
مزدور انگليس و امريكا در زمان پهلوى، 
ــا هويت  ــر و بى هويت ترند. آنه خائن ت
ــماً به عنوان  ــان را داشتند و رس خودش
جاسوس و وطن فروش و اجنبى پرست 
شناخته   مى شدند، اما مزدوران بى بى سى 
ــم حمايت از وطن، فقط  ــى به اس فارس

ــد  ــه مى گيرن ــتمزدى ك در ازاى دس
ــاى وزارت خارجه انگليس  گايدالين ه
ــم مى گذارند و  را مى بوسند، روى چش
ــه وطن را به  ــل خيانت ورزى ب حق كام

جا مى آورند. 
چهار روز پس از فروخفتن آشوب در ايران 
كه مشخصاً به دست گروه هاى آموزش 
ــى  ــكار رقم خورد، بى بى س ديده خراب
ــه «اعتراض   ها  ــد ك ــر مى ده هنوز خب
ــت كه  در ايران- روز هفتم»! معلوم اس
حسابى عصبانى هستند كه نتوانسته اند 
مثل برخى دفعات پيشين چند هفته اى 
ــتخوانى كه  ــفره اس ــر س يا چند ماه س
ــان پهن  وزارت خارجه انگليس براى ش
ــينند. عصبانيت آنها  ــت، بنش كرده اس
ــت، هم  ــت امريكايى هاس مثل عصباني
ــوب و هم از بسته  از فروكش كردن آش
شدن اينترنت. به طورى كه اخبارشان 
در فضاى مجازى با چند ميليون فالوور 
نهايتاً چند ده هزار بازديد كننده دارد كه 
ــت و اين  ــه خارجى نشين هاس مربوط ب
يعنى تمام تالش آنها در اين مدت براى 

باد هوا بوده  است. 
ــبكه  قطعاً پس از اتصال اينترنت اين ش
ــتخوان ليس  ــا مزدوران اس ضدايرانى ب
فارسى زبانش شروع مى كند به نمايش 
تصاوير آرشيوى از آشوب با اين تيتر   ها 
ــه تازه به  ــر يك ماه پيش ك كه «تصاوي
دست ما رسيده است»! به هرحال براى 
فعاالن عرصه خبر حرص و طمع مزدوران 
فارسى زبان بى بى سى براى پيشتازى در 
ــمنان وطن در يك  مواقعى كه همه دش
ــتى تازه در هر  ــوند و شكس صف مى ش

موقعيت، اسباب تفريح شده است. 

ــت  ــدت از شكس دولت امريكا كه به ش
ــوب امنيتى در ايران عصبانى  پروژه آش
ــى از تالش هاى خود را در  ــت، بخش اس
اعتراض به قطعى اينترنت در ايران قرار 
ــت و عالوه بر افزودن بر تحريم  داده اس
اشخاص به همين بهانه، مدام از ضرورت 
دسترسى آزاد به اينترنت سخن مى گويد. 
ــد كه كاخ  با اين حال به تازگى فاش ش
ــفيد به مدت دو ماه دسترسى مشاور  س
سابق امنيت ملى خود را به توئيتر قطع 
ــوايى امريكايى، در  كرده است. اين رس
خبر هاى رسانه هاى امريكايى و انگليسى 
در كنار اخبار مربوط به قطعى اينترنت 

ــد، بى آنكه به تناقض  در ايران منتشر ش
در آن فكر كرده باشند!

ــه روز پس از پايان كامل  با آنكه تنها س
آشوب در برخى نقاط ايران، دسترسى به 
اينترنت در حال بازگشت است، بولتون 
ــا كرد كه از دوماه پيش كاخ سفيد  افش
ــتيابى او به توئيتر شده است.  مانع دس
ــت: «در يك افشاگرى كامل بايد  او نوش
ــفيد هرگز دسترسى من  بگويم كاخ س
به حساب توئيترم را بازنگرداند. از توئيتر 
ــتاندارد هاى خود و  به خاطر رعايت اس
بازگرداندن درست كنترل حسابم به من 

تشكر مى كنم.»

هنوز  ننوشته، خودم خنده ام گرفته! هنوز مشهدم و جاى تان 
حسين قديانى
  يادداشت

خالى! القصه! دمى كه از اتاقك بازرسى صحن غدير داشتم 
مى رفتم براى نمازجماعت، يكى از خدام حرم كه سنى ازش 
گذشته بود و شديد اهل مطايبه، همين كه مرا ديد درآمد: « اى بابا! باز هم كه تويى! » و خنديد! 
ــده ام، باز براى  ــه فهميده بود متوجه لحن آميخته به مزاحش ش و خنديدم! و هرچند ك
محكم كارى تأكيد كرد كه « قدمت روى چشم هاى ما، زائر آقا! » فيش غذايى هم داد كه 
جلدى گفتم: « پس همسرم چى؟! » كه از سر رضا، يكى ديگر هم تقديم كرد! امام اگر مظهر 
مهر باشد، خدامش هم تجلى مهربانى مى شوند ديگر! القصه دوم! ديروز دم غروب كه دقيقاً 
همين خادم داشت مرا مى گشت، براى بار چندم در اين چند روز تأكيد كردم كه « قلقلكى ام! 
بارى در سفر قبل كه عطرم را در جورابم جاساز كرده بودم، برخالف خدام ديگر، فهميد! 
فهميد و خنديد و گفت: « با تو شايد شوخى داشته باشم ولى با كارم اصالً! برو آنجا تحويل 
بخش امانات بده، دوباره بيا اما دوباره هم كه بيايى، محكم تر مى گردمت زائر ستاره دار! » القصه 
سوم! بعد زيارت دسته جمعى امين اهللا در دارالحجه كه عجيب چسبيد، با خانمم مشغول 
آل ياسين شده بوديم كه از كمى آن سوتر صداى خانمى  مى آمد كه مى خورد خانم جلسه اى 
باشد! نه! وسوسه شيطان قوى بود! الكردار نمى شد به حرف هايش گوش نداد! داشت به 
همراهانش كه دورش نشسته بودند مى گفت: « قرآن را نگاه كنيد! پر از تذكر خدا به رسول 
ــرزنش لوامين مبادا خوف به خودت راه بدهى! مبادا جدى بگيرى اين  خدا است كه از س
زخم   ها و زخم زبان   ها را! مبادا اميدت كم شود! و مبادا از سر حزن دچار يأس شوى! » ناگهان 
ياد تشرهاى مادرم افتادم در عهد بچگى كه هنگام روضه هاى خانگى مصر بود خانه نباشم! 
يعنى كه صوت و صداى خانم جلسه اى براى آقايان اكيداً ممنوع! يعنى كه يعنى! خانمم نهيب 
زد: « هيچ معلوم است حواست كجاست؟ چهار خط را جا انداختى ها!  كجايى؟!» تكانى به 
خودم دادم و درآمدم: « فالن اداره پست مشهد! » حاال القصه آخر! ظهرى همين روحانى 
عزيزى كه ميزبان ماست، مى گفت: « صبح بايد مى رفتم كارت سوختم را مى گرفتم! اول عبا 
و عمامه را گذاشتم داخل ماشين كه كمتر متلك بشنوم؛ آن هم در اين روزهاى بنزينى، ولى 
دم در اداره پست برگشتم و عبا و عمامه را گذاشتم! با خودم گفتم؛ از پيامبر مگر باالترى؟! 

المشكل! بگذار گنه را در پاستور بكنند و ناسزايش را تو در پست بشنوى...!»

صفحه 16 صفحه 16

صفحات 5 و 15

 كم تقصيرهاى آشوب 
 با دستور رئيسى آزاد مى شوند

   اجتماعى

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه  3 آذر 1398   -    26 ربيع االول 1441

سال بيست و يكم- شماره 5799 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

را به اطالع دوستان و آشنايان محترم مي رساند:

به همين مناسبت مراسم سو م و هفتم آن مرحوم روز يكشنبه 98/9/3  
از سـاعت 14/30 الي 16 در مسـجد انصار الحجت(ع) واقع در ميدان 

خراسان،خيابان خاوران، نبش خيابان احمد تاري برگزار مي گردد.  

ناحيه مالك اشتر و حوزه 321  امام حسن عسگري (ع)

با  نهايت تأسف درگذشت خادم الحسين(ع) 

كرباليي علي اصغر نيري 

هوالباقي

 تقديم آهنگ خاطره انگيز 
«اي ايران» به شهدا 

 محمد معتمدي در شب كنسرت «حاال كه مي روي»  
با آهنگ «اي ايران» اشك ريخت و مردم اين ترانه را با او خواندند

 اجراي قطعه 7 قسمتي شهداي
 دفاع مقدس 15 سال زمان برد

 تازه ترين كنسرت اركستر سمفونيك تهران ششم تا هشتم آذر ماه 
به رهبري لوريس چكناواريان در تاالر وحدت برگزار مي شود

   دادسـتان كل كشـور و سـخنگوى قوه قضائيه به نمايندگى از رئيس دسـتگاه قضا از 
بازداشتگاه هاي نگهداري متهمان حوادث اخير بازديد كردند. آنها مأموريت داشتند چگونگي 
حقوق زندانيان را در موضوع سالمت و ارتباط با خانواده احراز نمايند. در جريان اين بازديد ها 
اعالم شـد افرادي كه بي تقصير يا كم تقصيرند، بايد سـريعاً تعيين تكليف و آزاد شـوند و 
درخصوص كساني كه نقش مهمى داشتند در اسرع وقت امر دادرسي انجام شود |  صفحه 3

    غربال گرى و «تفكيك» مقصران از غيرمقصران، دسـتور ويژه  اى بود كه رئيس دستگاه 
قضايى براى برخورد با بازداشت  شـدگان حوادث اخير صادر كرد. مفروض اين دستور به 
رسميت شناختن حق اعتراض براى كسانى اسـت كه نسبت به گرانى و افزايش يك باره 
قيمت بنزين نگرانند. عده  اى با فضاسازى رسانه هاى خاص كه با جعل خبر و فيلم قصد ايجاد 

آشوب حداكثرى را داشتند، فريفته شده و بدون سوءنيت به خيابان   ها آمده بودند

ويژه نامه   چهلمين سالگرد
تشكيل بسيج  مستضعفين
ضميمه رايگان امروز «جوان»

خیانت گازی توتال به ایران
 عملكرد شركت توتال در طراحي فازبندي پارس جنوبي به سود قطر و به ضرر ايران بود

صفحه 12

بینالملل

  وزیر خارجه فرانس��ه پیوس��تن شش کش��ور اروپایی به اینستکس را نشانه 
»تعهد عمیق اروپا« به برجام خواند و از ایران خواست که در ازای این اقدام، به 

تعهدات برجامی خود برگردد

  هنوز مش��خص نیس��ت پیوس��تن این شش کش��ور، اثر ملموسی بر کاهش 
75درصدی تجارت اروپاییان با ایران خواهد داش��ت یا نه، به خصوص که ایران 

تاکنون از الحاق سه قدرت اول اروپا، نصیبی نبرده است | صفحه 1۵

7هزار نامزد  منهای يک 

رئيس ستاد انتخابات كشور: فرمانداران 
اس�امي 7هزار نفر داوطل�ب احتمالي 
انتخابات مجلس را براي وزارت كش�ور 
فرس�تاده اند. 26درص�د اي�ن تع�داد 
و  اصولگ�را  اصالح طل�ب، 34درص�د 

40درصد مستقل هستند

الریجانی: برنامه ای برای 
حضور در انتخابات مجلس ندارم

 »ثبت نام جشنواره ای«، »تبليغات پوپوليستی«  و »انتخابات ليستی« 
همچنان در کمين مجلس آينده  است
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