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تطویل بحران لیبی
در ملغمه بازیگران بحران ساز  

این سؤال را وسیله هم افزایی 
دولت و مجلس کنید 

 وقتي باید اساسنامه هاي ورزش را
 به دقت دید

احمد کاظم زاده 

رسول سنايي راد

فريدون حسن

در بین کشور   هایی که بعد از سال 2011 در معرض خیزش های 
مردمی قرار گرفتند، لیبی از موارد معدودی است که کماکان در 
جنگ داخلی به سر می برد و در وضعیت کنونی چشم انداز روشنی 
نیز برای برون رفت از این وضعیت دیده نمی شود. علت این وضعیت 
ابهام  آمیز عالوه بر درگیری های قومی و طایفه ای داخلی که نشان 
می دهد در دوره حاکمیت طوالنی معم��ر قذافی بر لیبی چیزی 
به نام ملت سازی در این کش��ور صورت نگرفته است، مداخالت 
قدرت های خارجی اعم از منطقه ای و فرامنطقه ای است که هریک 
به دنبال اهداف و منافع خاصی هستند و لذا تضاد منافع و اهداف 
این کشور   ها نیز با تنش   ها و درگیری های داخلی تقارن پیدا کرده و 
با ایجاد هم افزایی باعث شده است که لیبی امروزه بعد از نزدیک به 

یک دهه کماکان درگیر جنگ داخلی باشد.|صفحه15

با شكل گیري دور جدیدي از گراني و نوسانات شدید قیمت در 
بازار ارز، طال و مسكن در ماه هاي ابتدایي امسال که متأسفانه 
به صورت لجام گسیخته بوده و بازار سایر کاالهاي مصرفي و 
غیرمصرفي را نیز تحت تأثیر ق��رار داده و به درهم ریختگي و 
نابساماني کلي قیمت ها و بازار منتهي ش��ده است، تعدادي 
از نمایندگان مجل��س اقدام به طرح س��ؤال از رئیس جمهور 
کرده اند تا ایشان ابهامات نمایندگان را در این زمینه پاسخگو 
باشد، چراکه از نگاه نمایندگان سؤال کننده، به رغم اینكه مردم 
در این شرایط به شدت تحت فشار هستند و رنج مي برند، اما 
دولت به جز وعده براي مدیریت آن کار چنداني انجام نداده 
است. از این رو نمایندگان مجلس، مثل مردم این ابهام اساسي 
برایش��ان پیش آمده که آیا دولت از این اتفاقات مطلع است 
و اگر مطلع اس��ت چرا در جهت سروس��امان دادن آن گامي 

اساسي و محسوس برنمي  دارد! |صفحه2

شوراي نگهبان دیروز در حالي اساسنامه کمیته ملي المپیک را 
تأیید نكرد که هنوز تكلیف اساسنامه هاي فدراسیون هاي ورزش 
آماتوري و اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز نامعلوم است و بدین 
ترتیب باید عنوان کرد که ورزش کش��ور در حال حاضر تقریباً 
بدون اساسنامه اداره مي ش��ود.  البته در این میان نباید تقصیر 
را متوجه شوراي نگهبان دانست، چراکه ایراداتي که این شورا به 
اساسنامه کمیته ملي المپیک وارد کرده کامالً درست بوده است و 
به نظر مي رسد آقایاني که این اساسنامه را در مجمع عمومي تأیید 
کرده اند و سپس به کمیته بین المللي المپیک فرستاده  و بعد از آن 
هم تأیید دولت را گرفته اند چندان هم در مفاد آن دقت نكرده اند. 
نگاهي گذرا به ایراداتي که شوراي نگهبان به این اساسنامه وارد 

کرده مؤید این مسئله است. |صفحه13

  مهندسی آرا 
 در  شورای اصالح طلبان
 از سوی خاتمی و عارف

 غفاری از مهندسی آرای داخلی شورا از سوی محمد خاتمی 
و محمدرضا عارف می گوید:  ما با پدرساالری سیاسی مخالف 
هس��تیم؛ حتی مجمع روحانیون هم نباید نقش پدرساالر را 

بازی کند و یكی از احزاب شورای عالی است.

بیچارگانی که امیدشان 
به جهانگیری است!

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق مجلس شورای 
اس��المی واز حامیان دولت روحانی معتقد است در شرایط 
فعلی کشور دو کاندیدا می شناسد که می توانند مشكالت را 
حل کنند و کشور را به شرایط مناسبی برسانند: الریجانی و 
جهانگیری! جالب آنكه جهانگیری نفر دوم دولت کنونی است 
و چند بار ورود او به عرصه مدیریت اقتصادی چنان نتایجی به 

بار  آورد که مضحكه خاص و عام است.

    در دادگاه دیروز طبري، یكي دیگر از دسته  گل هاي این 
رشوه خوار قضایي رو شد؛ در شبكه طبري افرادي بودند که 
پیگیر شناسایي افراد پرونده دار قضایي مي شدند تا با نفوذ 
در آنها زمینه ارتش��اهایي را براي طبري فراهم کنند. این 
افراد به بازپرس ها مراجعه و پیغام رساني مي کردند. قضاتي 
هم که ش��جاعت به خرج مي دادند، دچ��ار گرفتاري هایي 

مي شدند. 

    مدت هاست س��ناریوی روش��نی در عراق در حال 
پیگیری است. به اشكال مختلف به عراقی    ها القا می شود 
که سالح مقاومت را بدهید و رفاه و آرامش بخرید و برای 
این القا حتی از منتقدان مقاومت شهیدسازی می کنند. 
چیزی شبیه به سناریوی ترور نخست وزیر لبنان در سال 
2005 و متهم کردن حزب اهلل که زمینه جریان س��ازی 
برای گرفتن سالح از مقاومت شود. حال همین سناریو 
در عراق با ترور یک کارشناس تلویزیونی منتقد مقاومت 

در حال تكرار است.

    س��خنگوي دولت:  عب��ور از هنجاره��ای پذیرفته 
شده جهانی و مفهوم س��ازی و تولید ادبیات در موضوع 
ضرب��ه زدن به مراکز هس��ته ای قطع��اً می تواند تبعات 
جبران ناپذیری را برای صلح و امنیت بین المللی به دنبال 

داشته باشد.

لبنانیسازیعراق
برایخلعسالح
حشدالشعبی

كارچاقكنهاي
طبريرشوهخوار

همهجاوولميخوردند!

كرونامصرفراكاهش
وقيمتهاراافزايشداد!

»شاهرگ«ماجراينيمروز
تلويزيونيبابازيگرانيچاق!

شيرينيهايجلبکي
سالمتجامعهرا
ارتقامیدهد

گفتوگوبامبتکربسيجي،توليدكننده
شيرينيهايبدونقند

تولید ادبیات هنجارشکن 
هسته ای  ورود به خطوط 
قرمز امنیت جهاني است

حماس:باموضعايران
دربرابرصهيونيستها
وامريکايیهاتنهانيستيم

ضمنقدردانیازپيامرهبرمعظمانقالب

  در حالی که شیوع کرونا تقاضای مصرف بسیاری از 
کاالها را کاهش داده است، سرپرست معاونت بازرگانی 
وزارت صمت می گوید  از 100 قلم کاالی مورد بررسی، 

قیمت 89 قلم افزایش یافته است
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قوانينبرايپلمباماكنناايمن
كافينيستند

وجود26هزارساختمانناايمن 
درپايتخت

حفاظتازايمنيمردمباقانون
نيمقرنپيش!

قوا نین نا ايمن!

حقوق

رشيازكمکهاي
گزا

هايايران
دراستان

مؤمنانه

پرونده
صفحه10

صقانون
نق

اختمانها
درپلمبس

صفحه2

دوصدکشتهزبیخیالی!
وزيربهداشت:بامسئوالنحرفهاييدارمكهازتريبوننميزنم،نبايدتاوانرعايتنکردنبهداشترا

بامرگهايتلخميداديم

  روز گذش��ته براي چندمین بار پیاپي، رکورد جانباختگان ویروس تاجدار شكس��ته شد و 
200 نفر دیگر از هموطنانمان به کام مرگ فرو رفتند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پایتخت 

هم شرایط تهران را نگران کننده، بي ثبات و ناپایدار توصیف مي کند.
 آمار فوتي هاي ناش��ي از ویروس کرونا در پایتخت افزایشي جهشي داش��ته و از 19فوتي به 
70فوتي رسیده است. کاهش رعایت نكات بهداشتي همچون استفاده از ماسک و فاصله گذاري 
اجتماعي از یک سو و بازگشایي هاي حساب نشده و چالش نبود ساختار مناسب حمل و نقل 
عمومي، در شرایط کنوني اصلي ترین متهمان شكل گیري وضعیت کنوني و شیب تند ابتال، 
بستري و مرگ بیماران کرونایي است.سعید نمكي وزیر بهداشت هم روز گذشته پس از چندین 
روز سكوت خود را شكست و در برابر رسانه ها حاضر شد. وي در ارتباط زنده تلویزیوني با اشاره 

به دلیل غیبتش گفت: عادي انگاري ش��رایط و اینكه فكر کنیم ویروس کرونا تمام شد، یكي 
از خطرناك ترین اندیشه هایي است که ممكن اس��ت ما را گرفتار کند.  متأسفانه عده زیادي 
حرف هاي ما را گوش نكردند و عده  زیادي حرف هاي من و همكارانم را جدي نگرفتند و موج 
تازه اي از بیماري گرفتارمان کرد.  مراسم عروسي، زنجیره اي از عزا را پس از خود خلق کرد و 
مراسم عزاداري نیز زنجیره اي از سیاه پوشي و عزاي مستمر را براي مردم این سرزمین رقم زد 
و سفرهایي انجام شد و در جریان آن بمب ویروس را با خود حمل کردیم و دیگران و خودمان 
را گرفتار کردیم.   امیدوارم کس��به مانند روزهاي اول کرونا را ج��دي بگیرند، روزي که من 
التماس مي کردم برخي فكر مي کردند عرایض من یاوه گویي بوده اما دلم نمي خواست تاوان 

رعایت نكردن را با مرگ هاي تلخ بدهیم. صفحه3

رئيسجمهور:دس�تگاههايدولت�يطبقضواب�طومقرراتاعالمش�ده،موظفبهعرضهس�هام
ش�ركتهايخوددربورسهس�تندوتداومبنگاهداريومالکيتاموالمازادازسويدستگاههاي
دولتيبرايشکوفايياقتصاد،الزماستسريعتربهبخشخصوصيومردمواگذارشودوبهخصوص
سازمانبورسبايدنسبتبهاجرايتعهداتشركتهامبنيبرتکميلسهامشناورآنهااقدامكند.
نظارتدقيقبربازارسهامومتعادلسازيعرضهوتقاضايسهامدربورسورشدمنطقيسهامازطريق

تسهيلپذيرشورفعموانعحقوقيپذيرهنويس�يهاوصندوقپروژهایمهماستكهبايدبهدقت
مدنظرقرارگيرد.هيجانزدگيكاذبنبايدبورسرامتأثركند،ازايننظررشدشاخصهايبورسبايد
طبقپايههايعلميدقيقوبراساسمنطقبازارسرمايهپيشبرود.مديريتبازاربورسبايدبااعمال
مقرراتاحتياطيالزمومراقبتدقيقبهجامعهومردمايناطمينانرابدهدكهسرمايهگذاريآنهادر

بورساستحکامالزمرادارد،لذابهتراستدراينزمينهباجديتبيشترعملكنند.|صفحه4

 تضمین رشد منطقی بورس
با عرضه مستمر

   اقتصادی

جوزف نای:  نظم جهانی لیبرال پایان یافته است
ج�وزفن�ای،نظريهپ�ردازامريکاي�یك�هپيش�نهاددهنده
مفهومیبهنام»قدرتن�رم«بوده،بهپاياننظ�مجهانیليبرال
اعت�رافوبرنامههاي�یراب�رایپ�سازآنارائ�هكردهاس�ت.

 به گزارش فارس، »جوزف نای«، اس��تاد دانش��گاه امریكایی و تئوری 
پرداز نظریه »قدرت نرم« )جنگ نرم( در یادداشتی به پایان نظم جهانی 

لیبرال اعتراف کرده است.    
وی در این یادداشت در پایگاه  پراجكت سندیكت نوشته است: »بسیاری 
از تحلیلگ��ران می گویند نظم جهانی لیبرال با ظه��ور چین و انتخابات 
دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریكا به پایان رسید. اما اگر جو بایدن 
در انتخابات نوامبر ترامپ را شكس��ت دهد، آیا او باید برای احیای این 
نظم تالش کند؟ احتماالً خیر، بلكه باید آن را ]با نظمی دیگر[ جایگزین 

کند.«
 جوزف نای در ادامه نوشته است: »منتقدان به درستی می گویند که نظم 
امریكایی ]ایجادشده[ بعد از سال 19۴5 نه جهانی بود و نه همیشه خیلی 
لیبرال. بیش از نیمی از دنیا )بلوك ش��وروی و چین( از آن کنار گذاشته 

شده بود و بسیاری از دولت های مستبد عضو آن بودند.«

 

نای در ادامه درباره اینكه »جو بایدن«، نامزد حزب دموکرات در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری امریكا در صورت پیروزی در انتخابات باید چه کاری 
انجام دهد می نویسد: »یک هدف واقع گرایانه برای دولت بایدن باید ایجاد 
نهادهای بین المللی قانون محور با اعضای متفاوت و برای رس��یدگی به 

مسائل متفاوت باشد.«
  نای در ادامه پس از طرح این س��ؤال که آیا چین و روس��یه مشارکت

 در چنی��ن نظمی را خواهند پذیرفت، نوش��ته اس��ت: »طی دهه های 
 1990 و 2000 هیچ کدام از این دو کشور قادر به برقراری موازنه قدرت
  با امری��كا نبودند و ایاالت متح��ده برای پیگی��ری ارزش های لیبرال، 
 نظ��رات آنها را نادی��ده گرف��ت. امریكا بمب��اران صربس��تان و حمله

به عراق را بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام داد.«
 او در پایان خاطرنش��ان کرده اس��ت: »اگر بایدن انتخاب ش��ود، 
مسئله ای که او با آن مواجه خواهد بود بازگرداندن یا بازنگرداندن 
نظم جهانی لیبرال نخواهد بود. مسئله این خواهد بود که آیا امریكا 
قادر خواهد بود با متحدان نزدیكش در جهت ارتقای دموکراسی و 
حقوق بشر کار کرده و همزمان با طیف وسیع تری از کشورها برای 
مدیریت س��ازمان های قانون محوری که وجود آنها برای مقابله با 
تهدیدهای فرامل��ی مانند تغییرات ج��وی، بیماری های همه گیر، 
حمالت سایبری، تروریس��م و بی ثباتی اقتصادی ضروری هستند 

همكاری کند.«


