
    »آخر ماه تا اوايل شهريور تعداد فوتي هاي ناشي از كرونا 
كاهش مي يابد« اين پاسخ ايرج حريرچي، معاون كل وزارت 
بهداش��ت به ابهامات موجود در روند افزايشي فوتي هاي 
كرونا طي يك ماهه اخير بود، آن هم با وجود اجباري شدن 
ماس��ك و افزايش رعايت توصيه هاي بهداشتي از سوي 
مردم! حاال با سپري شدن حدود 40روز از اجباري شدن 
استفاده از ماسك با افزايش رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
همراهي مردم، چند روزي مي شود كه آمار فوتي هاي ناشي 

از كرونا روند كاهشي داشته است

    غالمحسين اسماعيلي در يك گفت وگوي راديويي 
از بازگش��ت بخش قابل توجه��ي از ام��وال بيت المال، 
دس��تگيري يكي از مديران باشگاه پرس��پوليس و عفو 
گسترده  زندانيان سخن گفت. س��خنگوي قوه قضائيه 
هشدار داد، برخي از كس��اني كه ارز ناشي از صادرات را 
برنگردانده اند، شركت هاي صوري و كاغذي بودند و در 

دادن مجوز صادرات به آنها دقت الزم  نشده است

 رئيس جمهور در مراسم آغاز بهره برداري 
از ۳ پروژه بزرگ و ملي تأكيد كرد

 شتاب طرح های 
 عظيم ملي  به رغم 

شرايط سخت  تحميلي

 رعايت پروتكل ها 
ترمز كرونا  را كشيد

بازگشت 1/2ميليارد دالر 
ارز صادراتي به بيت المال

تجربه نهضت اول ترجمه  را 
 در مواجهه با علم جديد 

تكرار نكرديم
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ادامه از همين صفحه
رئيس جمهور يكباره می گويد:»در جلسه سران قوا، طرحی بحث 
شد و نظرات بسيار به هم نزديك بود. ان شاءاهلل دو    شنبه كه ادامه 
جلسه خواهد بود، اين طرح به نتيجه برسد و اگر به نتيجه برسد 
و اگر مقام معظم رهبری موافقت كند و ما اعالم كنيم، گشايشی 
از لحاظ اقتصادی در كش��ور به وجود خواهد آمد و دست دولت 
مقداری باز می ش��ود.«  اما اين مطلب هيچ چيزی را مشخص و 

قطعی نكرده است. پس چه ضرورتی به گفتن آن؟!
تحليل اين چند خط از س��خن رئيس جمهور دشوار است و در 
واكنش به آن حتی كارشناسان به خاطر ابهامات آن، بيشتر به 
ش��وخی پرداختند. با اين حال هرچه هست، يك »طرح« است 
اما اين چه طرحی اس��ت كه نياز به »اجازه رهبری « دارد؟! آيا 
يكی از همان شانه خالی كردن     ها از زير بار مسئوليت و گذاشتن 
مسئوليت بر دوش رهبری اس��ت؟! و اگر اين طور نيست و يك 
بروكراسی متداول بر اساس قانون است كه اجازه رهبری را هم 

خود به خود به دنبال دارد، چه نيازی به برجس��ته كردن آن در 
سخنان رئيس جمهور؟!

تحليل س��خن روحانی ما را به اينجا می كشاند كه هرچه هست 
بيش��تر يك طرح داخلی اس��ت، اما وقتی رئيس دفت��ر او هم با 
همان منش ح��رف از »روزه��ای آخر تحري��م « می زند، حرف 
رئيس جمهور را بايد جور ديگری و با زاويه ديد خارجی تحليل 
كرد:»با عالمت     هاي��ی كه از كش��ورهای اروپايی و آس��يايی و 
ديگران دريافت كرده ايم، در روزه��ای پايانی تحريم قرار داريم 
زيرا تحريم كنندگان به هيچ يك از اهداف سياس��ی، اقتصادی، 
اجتماعی و امنيتی خود نرس��يدند. بايد تأكيد كنم كه ماه های 
آينده وضعيت به مراتب بهتر می ش��ود، زيرا هدف آنها كه ما را 
تحريم كردند تسليم شدن ايران در سه يا چهار ماه بود اما االن دو 
سال و نيم گذشته است و ما در اين مدت عالوه  بر اينكه تسليم 

نشديم، اتكای مان به خودمان نيز افزايش يافت.«
ادعای واعظی بر ابهام قضيه بيشتر افزود. به ويژه آنكه او خبری را 

كه می تواند به شكل جداگانه يك بمب خبری باشد، با بحث های 
ديگری در هم آميخت كه نشان می دهد اصل آن ادعای »روزهای 
پايانی تحريم ها« نمی تواند يك خبر مستقل باشد و بيشتر يك 

پروپاگاندای سياسی به نظر می رسد. 
همين ابهام     ها و چند اليه صحبت كردن     ها موجب شد برخی بگويند 
كه قضيه مربوط به فالن لوايح گروه ويژه اقدام مالی است كه اين خبر 

هم بالفاصله از سوی يك مقام ديگر دولتی تكذيب شد. 
س��اعتی بعد كس��انی در فضای مج��ازی نوشتند:»ش��نيده    ها 
حاكی اس��ت گش��ايش اقتصادی دولت ف��روش اوراق ارزی با 
پايه نف��ت و يا همان پيش فروش نفت اس��ت. ب��ه عبارت ديگر 
دولت نفت دو س��ال آت��ی را به م��ردم می فروش��د و در تاريخ 
 سررس��يد با نرخ دالر روز و قيمت نفت روز اقدام به بازپرداخت 

به مردم می كند.«
اين خبر رفته رفته به شكل يك خبر رسمی هم درآمد اما برخی ديگر 
از ناظران ترجيح دادند نقبی هم به استعفای »هوک« نماينده ويژه 

امور ايران در وزارت خارجه امريكا بزنند و نتيجه بگيرند كه بايد بين 
اين استعفا و خبرهای مقام های ايرانی رابطه ای برقرار كرد. يعنی 

رابطه ای از جنس رفع و رجوع های خارجی!
با اين حال حضور قاليباف در نشس��ت س��ران قوا و اشاره او به 
همين موضوعات، باز كفه تحليل را به س��مت يك طرح داخلی 
می برد:»خبره��ای خوبی در حوزه س��امان بخش��ی به اقتصاد 
)بورس، ارز، ريال و بازار پول( در راه است و آينده خوبی را پيش رو 
داريم. مردم از هفته آينده پيش درآمد طرح های جديدی را كه 
مد نظر است، خواهند ديد و شاهد آغاز يك تحول در حوزه ثبات 

اقتصادی خواهيم بود.« 
آيا آنچه قرار اس��ت فردا در نشس��ت تازه س��ران قوا به تصويب 
برس��د و به مردم ابالغ ش��ود، ظرفي��ت آن را دارد ك��ه ملتی را 
سرحال كند يا مسئوالن ما هنوز س��خن گفتن با مردم و وعده 
 دادن در ح��د ي��ك كارگزار و حكمران كش��وری ب��ا عظمت را 

فرانگرفته اند؟!

یادداشت  سیاسی

سرمقاله

یادداشت  بین الملل

یادداشت  ورزشی

 استعمارگري 
با طعم شعر و قهوه

 پايان »هوك«
به مثابه يک شکست ديگر

 ولع استعمار پیر 
در ماکرون جوان

بحران ووشو با بهانه تراشی 
فروکش نمی کند

كبري آسوپار

عباس حاجی نجاری

سید نعمت اهلل عبدالرحیم زاده

شیوا نوروزی

به پاريس برويم؛ جايي كه ماه هاي متوالی است هر شنبه صحنه 
اعتراض هاي اقتصادي و سياسی است اما هيچ مقام خارجي اي 
خواس��تار تغيير ساختار سياس��ي فرانس��ه نمي شود. كمي 
عقب تر برويم؛ وقتي فرانس��ه امنيت خود را به دليل حمالت 
پي در پي عوامل داعش از دست داده بود و ۲۲۸ فرانسوي در 
عمليات هاي مختلف داعش در نقاط مختلف فرانسه كشته و 
صدها تن زخمي شدند، چرا كسي خواس��تار تغيير ساختار 
سياسي فرانسه نشد؟ و تازه اين رويدادها را از قضا تصميمات 
سياسي دولت فرانسه به وجود آورده بود و مانند ماجراي انفجار 
بيروت حاصل سهل انگاري و سوء مديريت نيست | صفحه 2

   هوک يكي از معدود مقام هاي امريكايي است كه طي سال های 
اخير از خانه تكاني هاي متعدد كاخ س��فيد و دستگاه سياست 
خارجي امريكا در امان مانده و بعد از اخراج »ركس تيلرسون« 
از سمت وزير خارجه امريكا سمتش را حفظ كرده بود . بررسي 
واقعيت هاي صحنه در اين خصوص بيانگر آن است كه تشكيل 
گروه اقدام ايران در وزارت خارجه امريكا از مردادماه سال ۱۳۹۷ 
نقش زيادي در مؤثر كردن راهبرد فشار حداكثري امريكا عليه 
جمهوري اسالمي ايران داشته است؛ چرا كه گروه اقدام ايران 
كه از همان آغاز برايان هوک مس��ئوليت آن را بر عهده داشت، 
از ويژگي هاي قابل توجهي برخوردار بود وتوانسته بود كه تاثير 
رقابت ها و اختالف نظرهاي نهادهاي داخلي امريكا را در مورد 
ايران كاهش داده و از طرف ديگر، اقدامات مؤثر آن در تشديد 
تحريم ها عليه ايران، به دليل تعريف پروژه هاي بسيار ريز و جزئي 
بود و بيش از ۳00 كارشناس وتمامي ظرفيت دستگاه سياست 
خارجي امريكا را عليه ايران به كار گرفته بود، اما   بعد از سه سال 
نتوانست ترامپ را در شكست اراده مردم ايران وفروپاشي اقتصاد 

وتسليم نظام اسالمي موفق گرداند | صفحه 2

    علی علوی
»يك خبر خ��وش اقتص��ادی در راه اس��ت« اما چه خب��ری؟ بعداً 
می گوييم! تازه ش��رايطی هم دارد! البته اميدواريم كه بش��ود. فقط 
بگوييم به فالن چي��ز ارتباطی ندارد و به بهمان چيز ممكن اس��ت 

مرتبط باشد! 
ش��نيدن خبر خوش اقتصادی ميمون و مبارک است. اما سورپرايز 

كردن يك ملت به اين راحتی     ها نيست و دولتمردان بايد بدانند آن 
طور كه می توانند دخترخاله و مادربزرگ خود را با يك اتفاق يا يك 
كادوی جيبی، ذوق زده و سرحال كنند، چنين چيزی برای مجموعه 
يك ملت آسان و شدنی نيس��ت. يك ملت اگرچه دردهای مشترک 
دارد اما س��ليقه اش و نيازهايش گسترده اس��ت و هر خبری ملت را 
روبه راه نمی كند. به ويژه آنكه يك ملت با عظمت و مقاوم مثل ملت 

ايران اگر احساس كند وعده خبر خوش خيلی هم خوش نبود يا بود 
اما برای همه نبود، چه بسا اعتمادش را از دست بدهد.

 با اين حال حتی اگ��ر اين س��ورپرايزهای اقتصادی را به حس��اب 
س��نت ايرانی »پخش خبر پيش از موعد« بگذاريم، بايد بگوييم اين 
سنت های عمومی نبايد همچنان در حكمرانی و اداره مملكت، جاری 

باشد. حكمرانی قاعده خودش را دارد. | بقيه در همين صفحه

»پيش خبر« خوش اما مبهم اقتصادی دولت با اظهارات بعدی مبهم تر شد. دولتمردان بايد بدانند سورپرايز كردن يک ملت به آسانی وقتی 
برای كسی كادو می خرند نيست. مجموعه ملت اگرچه درد مشترک دارد اما سليقه ها و نيازهايش نيز گسترده و متفاوت است

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک شنبه 19 مرداد  1۳99   -    19 ذی الحجه 1441

سال بيست و د  وم- شماره 5995 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

خبر خوش گيج کننده اقتصادی!

فراخوان مناقصه 99/1- نوبت اول
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ساخت و اجراى دیوار بتنى پیش ساخته 
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خبر خوش و گیج کننده اقتصادی!

فشار حداكثری، آنقدر فش�ار به دستگاه سياست 
خارجی امريكا را باال برد كه نماينده ويژه ترامپ در 
امور ايران را با خود برد. با روشن شدن  موضع پكن 
و مسكو در استفاده از كارت وتوی خود در شورای 
امنيت س�ازمان ملل در برابر قطعنامه واش�نگتن 
كه به دنب�ال تمديد تحريم فروش س�اح به ايران 
است، همه دس�ت و پا زدن    ها برای كشاندن ايران 
به مذاكره و در واقع تسليم، بی معنا شده و طبيعی 
اس�ت كه اين شكس�ت بايد قربانی داش�ته باشد. 
برايان ه�وک در نوک پيكان ايران س�تيزی دولت 
ترام�پ در اج�رای برنامه هايش چنان به س�نگ 
خورد ك�ه ش�غلش را از دس�ت داد و جاي�ش را به 
يک ايران س�تيز ديگر داد و همين كه جانشينش 
با حفظ س�مت در ام�ور ونزوئ�ا كار را به دس�ت 
گرفته، حاك�ی از خارج ش�دن برخ�ی برنامه    ها از 
اولويت دس�تگاه سياس�ت خارجی امريكاس�ت. 
دول��ت امريكا قرار اس��ت ام��روز قطعنام��ه ای را كه 
خواستار تمديد تحريم های تس��ليحاتی عليه ايران 
و البته گس��ترش تحريم های ديگر اس��ت به شورای 
امنيت س��ازمان ملل متحد ارائه كند ت��ا به احتمال 
بسيار زياد روز سه     ش��نبه به بوته رأی گذاشته شود و 
اين در حالی اس��ت كه از حدود يك هفته قبل برای 

خودش مسجل شده كه اين قطعنامه به ديوار چين 
و مانع روس��يه خواهد خورد، چن��ان كه كلی كرافت 
بامداد روز چهار    شنبه طی سخنرانی ويدئوكنفرانسی 
در نشست ساليانه »انجمن امنيتی اَسِپن « اذعان كرد 
كه روس��يه و چين احتماالً هر قطعنام��ه ای را ]عليه 

ايران[ وتو می كنند. 
به نوشته وبگاه »بلومبرگ«، كرافت در اين باره توضيح 
داد: »ما ملزم هستيم كه از كشورهای عربی، اسرائيل و 
كشورهای اروپايی محافظت كنيم. روسيه و چين هم 
نمی خواهند ايران به تسليحات اتمی دست پيدا كند. ما 

همه اين را می دانيم.«
به نوشته روزنامه جروزالم پست، كرافت با ادعای اينكه 
تمديد تحريم تسليحاتی ايران، »انتخابی بين آزادی و 
استبداد است«، گفت: »به نظرم اين بسيار مهم است 
كه ما ]تالش برای تمديد اين قطعنامه را[ به موقع آغاز 
كرديم زيرا اين، مسئله ای حياتی است كه برای چند 

نسل روی جهان اثر می گذارد.«  
خبرگزاری فرانس��ه نيز به نقل از مناب��ع ديپلماتيك 
در س��ازمان ملل متحد اع��الم كرد ش��ورای امنيت، 
پيش نويس امريكا را درباره تمديد تحريم تسليحاتی 

ايران، رد خواهد كرد. 
مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا گفته است به رغم 

مخالفت چين و روسيه، پيش نويس تمديد اين تحريم     ها 
را به رأی خواهد گذاشت. 

خبرگزاری فرانسه به نقل از ديپلمات     ها در اين سازمان 
می نويس��د: »ميزان مخالفت با پيش نويس امريكا به 
شكل فعلی به حدی اس��ت كه امريكا احتماالً نخواهد 
توانست ۹ رأی الزم را برای واداش��تن روسيه و چين 

برای استفاده از حق وتو به دست بياورد.«
 يك ديپلمات به خبرگزاری فرانسه گفته است قطعنامه 
امري��كا، موضع حداكث��ری در مورد اي��ران دارد. يك 
ديپلمات ديگر نيز گفته است پيش نويس امريكا فراتر 
از مقررات فعلی ممنوعيت فروش سالح های متعارف 
به ايران است. آلمان، فرانس��ه و بريتانيا، در اواخر ماه 
ژوئن گفته بودن��د از تالش های امريكا ب��رای اعمال 
مجدد تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد 
عليه ايران حمايت نمی كنند. اين كش��ور    ها همزمان 
نگرانی خود را از رفع تحريم های تسليحاتی ايران اعالم 
كرده اند اما گفته اند، اولويت آنها حفظ توافق هسته ای 

)برجام( با ايران است. 
پيش نويس قطعنامه امريكا ع��الوه بر ماجرای تمديد 
تحريم های تسليحاتی، به دنبال تحميل مجازات     هايی 
مانند مصادره دارايی     ها و منع سفر برای افراد و نهادهای 
ايرانی از جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی است و 

به نوشته فارين پاليسی اين قطعنامه نمونه ای از سندی 
با ويژگی های »ديپلماسی ترامپ« بوده و در واقع » به 
دنبال تحميل تعهدات حقوقی جامع به كشور    ها و ملزم 
كردن آنها به مقابله با كشتی های حامل بارهای ايران و 

توقيف آنها است.«
به نوش��ته فارين پاليس��ی قطعنامه امريكا احتماالً از 
حمايت ان��دک در ميان متحدان اروپايی اين كش��ور 
برخوردار خواهد شد، زيرا اين كشور    ها فكر می كنند كه 
تصويب چنين قطعنامه ای به نابودی توافق هسته ای 
برجام منجر خواهد شد. تحليلگران می گويند ممكن 
است كشورهای عضو اتحاديه اروپا در شورای امنيت در 
نهايت با تمديد كوتاه مدت تحريم تسليحاتی اگر چنين 

كاری به حفظ برجام كمك كند، موافق باشند. 
نكته قابل تأمل اين اس��ت كه به نوشته فارين پاليسی 
ممكن است كار اصاًل به وتوی چين و روسيه هم نكشد 
زيرا واش��نگتن احتم��االً از ۹ رأی الزم برای تصويب 
قطعنامه خود نيز برخوردار نيست كه معنايش اين است 
كه فرانس��ه و انگليس يا يكی از آنها ريسك فرستادن 
پيام خصمانه به ايران با رأی دادن به قطعنامه را نكنند 
و خودش��ان هم با قطعنامه امريكا مخالفت كنند، به 
خصوص اينكه پاريس و لندن نمی خواهند مسكو و پكن 

در ايفای نقش عاقل صحنه، رقيب نداشته باشند. 

ويژه  هاي جوان  

 رسانه ملكه تريبون مفسدان اقتصادي
 وزير مسكني 5 سال بود و هيچ نساخت
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سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

 تغيير نظر ترامپ 
با تماس نتانياهو

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

روز بعد با پمپئو مجدد در اين باره صحبت كردم. كاهش 
تحريم هاي نفتي ايران از تصور ما خارج بود. واقعاً ترامپ 
نمي فهميد كه باال و پايين كردن دم به دقيقه تحريم ها 
در سياست فشار حداكثري ضربات جبران ناپذيري را 
به اين سياست مي زند. اين تصميم ترامپ باعث شده 
بود كه پمپئو يک بار ديگر آماده استعفا شود | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

 دكتر محمدتقي موحدابطحي، دكتراي فلسفه 
علم و فناوري در گفت وگو با »جوان«:

 هوک 
با »فشار حداکثری« 

رفت
   »هوک« هم مقابل مقاومت ايران، شانسی نداشت. استعفا يا عزل او 
و جانشينی اش با نماينده امريكا در امور براندازی ونزوئا، تعويض يک 
بازنده با بازنده ای ديگر بود و چون جانشين هوک باحفظ سمت قبلی 
به جای او می آيد، به  نظر می رسد اولويت سياست خارجی امريكا درباره 
ايران ديگر نمی تواند مثل گذش�ته باش�د و هوک، صاحب ايده فشار 

حداكثری، ايده خود را نيز با خود برده است

    پنج روز بعد از انفجارهای فاجعه بار بيروت، فرضيه 
عامدانه بودن يا مداخله خارجی در آن بيشتر از قبل در 
حال مطرح شدن است. سفر سراسيمه امانوئل ماكرون، 
رئيس جمهور لبنان به بيروت، زمينه طرح اين بحث را 
با دو جهت كاماًل متعارض فراهم كرد. ماكرون خواستار 
تحقيق بين المللی در اين زمينه ش��د تا از دس��تور كار 
»اصالحات«، سناريويی را شبيه به سناريوی ترور رفيق 

حريری در سال ۲005 بيرون بكشد

 شبح ترور حريری 
در انفجار لبنان
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 وطن پرست بود  و مقابل 
مرام غرب زده سلبريتي ها

ماه چهره خليلی در 44سالگی درگذشت
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