
    وزیر بهداشت: اجازه شكسته شدن هيچ پروتكلي را 
نمي دهيم و اگر پروتكلي شكسته شود و جان فرزندي 
از فرزندان این س��رزمين به خطر بيفتد اجازه برگزاري 
كنكور نمي دهيم. در كنار خواهش هاي مستمر، رویكرد 
جدیدمان فشار و جریمه است و اگر كسي حریم شكند 
و پروتكل ها و ش��يوه نامه ها را شكس��ت، باید برخورد 

سنگين كرد

    س��خنگوي دس��تگاه قضا: وضعيت كش��ور ایجاب 
مي كند كه یقه بده��كاران بزرگ بانك��ي و آنها را كه از 
دادن ماليات فراري هستند، بگيریم و حقوق شهروندان 
را اس��تيفا كنيم. از اوایل س��ال ۹۸ تا امروز در تهران با 
پيگيري سازمان امور مالياتي بيش از ۲۳ هزار ميليارد 
تومان ماليات از بدهكاران عمده اخذ شده است. حدود 
۶ هزار ميليارد تومان هم بدهي ماليات در استان ها اخذ 
ش��د كه مجموعاً حدود ۲۹ هزار ميليارد تومان بدهي 

مالياتي وصول شده است

قاضي بخشوده ش��ب حادثه كشيك دادس��راي مركز 
بوده كه دقایقي قبل از حادث��ه از خانه اش كه در همان 
نزدیكي محل حادثه است، براي رفتن به دادسراي مركز 
خارج مي ش��ود. وي قصد دارد سوار خودرواش شود كه 
در تاریكي شب موتور س��يكلتي كه به نظر مي رسد دو 
سرنشين داشته به او نزدیك مي ش��ود و از پشت سر به 

وي حمله مي كند

    امریكا و فرانسه ش��ادي خود را از استعفاي حسان 
دیاب، نخست وزیر لبنان پنهان نمي كنند. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور امریكا گفت كه لبنان اكنون ش��اهد یك 
انقالب اس��ت و یك هيئت امریكایي هم براي رایزني ها 
درباره تش��كيل كابينه جدید لبنان به بيروت مي رود. 
وزارت خارجه فرانسه هم گفت كه اولویت لبنان تشكيل 

هر چه سریع تر دولت جدید براي اصالحات است

    فرمانده كل سپاه: در سپاه جهاد بي وقفه و غيرمنقطع 
جاري است. سپاه تنها نهادي است كه از ابتداي تشكيل 
تا به امروز هرگز از جهاد خارج نش��ده اس��ت. این لباس 
جهاد بر اندام سپاه پوشيده شده اس��ت و آن طوري كه 
رون��د رخدادها و ح��وادث عالم و به خص��وص مواجهه 
انقالب اسالمي با مستكبران نش��ان مي دهد، این جهاد 
فعاًل پایان ناپذیر است. سپاه شجره اي است برآمده از یك 
ميدان گسترده از جهاد؛ اما نكته مهمي كه وجود دارد این 
است كه شكل این جهاد مدام تغيير مي كند و هرچه زمان 
پيش مي رود، نقش خود پاسداران در استمرار این مسئله 

گسترش پيدا مي كند و نقش سالح ها كمتر مي شود

 جهاد در سپاه 
جاري و پايان ناپذير است

 كرونا كنكور را 
 يك ماه ديگر 

به تعويق انداخت

وصول 29 هزار ميليارد 
تومان ماليات معوقه

 مهره چيني 
امريكايي- فرانسوي 

براي بيروت پس از انفجار

  سوء قصد  به جان 
  بازپرس ويژه   قتل پايتخت
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   »همكالسي مهربان«
 كمك مؤمنانه به دانش آموزان بي بضاعت

    توزيع 87 هزار بسته معيشتي
 در زنجان 

   »كرامت انساني« 
حلقه مفقوده حقوق بشر غربي

كمك مؤمنانه جامعه 
 كارگري و كارفرمايي

 با 100 هزار بسته معيشتي 

 احياي 
 حقوق بشر اسالمي 

با ظرفيت هاي مركز وكال

حقوقی

جهاد خدمت رسانی

 گزارشي از كمك هاي 

مؤمنانه  در  استان هاي ايران

پرونده
صفحه 9

 هنگامه  ايثار؛ جهاد كارگران

 برای  همدلی و كمك مؤمنانه

یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

ویژهجوان

مهندسي سياسي
 بر ويرانه هاي انفجار بيروت

عوامل تغيير اعتماد به دولت ها

مردم را دعوت نکرديم چون 
می دانستيم شکست می خوريم

سيد رحيم نعمتي

محمدجواد اخوان

شكي نيست كه س��قوط دولت دیاب، وضعيت سياسي لبنان 
را بحراني تر از قبل مي كند، هر چند كه این اس��تعفا نشان داد 
خبري از انتخابات زودهنگام دست كم در كوتاه مدت نخواهد بود 
و دولت آینده باید با آراي همين تركيب از نمایندگان پارلمان 
كار خود را شروع كند. در این صورت، فرایند تعيين نخست وزیر 
مكلف و تشكيل كابينه مطرح است كه تجربه پيشين و از جمله 
همين دولت دیاب نشان داد كه فرایندي طاقت فرسا و پيچيده 
است و مي تواند ماه ها طول بكشد. در این بين، باید به مداخله 
قدرت هاي خارجي نيز توجه كرد كه شدیدتر از گذشته شده و 
انفجار سه شنبه این بهانه را به آنها داده تا بي پرده و حتي بدون 
رعایت ظواهر سياسي در امور داخلي لبنان مداخله كنند. شدت 
این مداخله در برخي مواقع آن قدر بي پرده و عيان بود كه مقامات 
سياسي و شخصيت هاي لبناني مجبور به واكنش به آن مي شدند 
و در جریان شورش هاي چند روز گذشته هم سفارت امریكا در 
بيروت با صدور بيانيه از این شورش ها حمایت كرد تا افزایش 

بحران در این كشور دامن بزند | صفحه 15

یكي از شاخصه هاي مؤثر اعتماد، ميزان پاسخگویي به مطالبات 
است. اكنون در بررسي این ش��اخصه در دولت باید دید افكار 
عمومي ميان وعده های داده شده و تحقق وعده ها چگونه قضاوت 
مي كند؟ روشن است كه با گذشت هر ساعت از عمر دولت، این 
قضاوت حساس تر مي شود و در سال پایاني دولت، همه منتظر 
تحقق بسياري از وعده ها هستند. هرچند در كوران رقابت هاي 
انتخاباتي ۹۲، آقاي روحاني وعده حل بس��ياري از مشكالت 
مردم را در 100 روز اول كار دولت داد، اما پس از گذشت ۲ هزار 
و 500 روز همچنان چشم هاي به انتظار نشسته مردم را مي توان 
مشاهده كرد.  عالوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومي مدیران نيز در 
شكل گيري اعتماد مؤثر است. نوع عملكرد دولتمردان در كنترل 
قيمت ارز و تورم ناشي از آن و كاهش ارزش پول ملي، برخورد 
با گله مندی های عمومي ناشي از نابساماني هاي مدیریتي، عدم 
اقدام به موقع و مقتضي كه تا حد زیادي به بی عملي انجاميده، 
ترسيم كننده تصویر بغرنجي است كه افكار عمومي از رویكرد 

مدیران دولتي یافته است | صفحه 2

یك نماین��ده اصالح طلب مجلس دهم معتقد اس��ت »یكي 
از اشتباهات استراتژیك شوراي عالي اصالح طلبان این بود 
كه براي انتخابات اسفند ۹۸ مجلس ليست نداد. براي اینكه 
یك جریان سياسي كه به عنوان یك جریان اصلي در عرصه 
سياست مطرح است و در چارچوب قانون اساسي كار مي كند، 
وقتي ليس��ت نمي دهد یعني  اینكه من بنا ندارم كه فعاليت 
سياسي بكنم و زمين بازی را كاماًل در اختيار رقيب مي گذارد 
و غيرمستقيم به مردم پيام تحریم انتخابات و عدم مشاركت 
مي دهد«. برخي دیگ��ر از اصالح طلبان هم ب��ه تقبيح عدم 
مشاركت همفكران خود در انتخابات پرداختند و این تصميم 
را غلط و فاقد مش��ي سياس��ت ورزي الزم ب��راي یك حزب 
سياسي دانستند.جالب آنكه وقتي برخي رسانه هاي منتقد 
اصالح طلبان در آستانه انتخابات، عدم مشاركت این جریان در 
انتخابات را »تحریم انتخابات« و خالف مردم ساالری ناميدند، 

برخي خواص اصالح طلب آن را رد كردند | صفحه ۲

صفحه 10

ترامپ توهم  داشت  كه قرباني 
توطئه هاي مداوم است

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

ترامپ تصميم گرفت س�اعت 5 عصر به وقت امريكا با 
حضور همگي ما در دفتر رياس�ت جمهوري با مكرون 
تماس گيرد. او ابتدا به برخي از مسائل پرداخت و سپس 
يكدفعه شروع به گاليه از مكرون براي بدرفتاري هاي 
او در ديداره�اي قبلي، همچ�ون انتقاد مش�هور او از 

ميهن دوستي در برابر ملي گرايي كرد  | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

طرح دولت به عنوان »گشايش اقتصادی« با ايراد ها و نقدهای اساسی از سوی رئيسی و قاليباف روبه رو شده 
است. ازجمله ايرادها آينده فروشی و بدهكار كردن دولت آينده و ملت است. قرار است اين طرح به كلی 
 اصالح شود تا به جای سلف فروشی، فروش نقدی انجام شود با اولويت فروش ميعانات گازی و ممنوعيت خريد

يا بازخريد اوراق از سوی بانك ها

ايرادهای اساسی رؤسای دو قوه  به طرح گشايش اقتصادی روحانی

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه 22 مرداد  1399 - 22 ذی الحجه 1441

سال بيست و د  وم- شماره 5998 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

 گشايش
بدون آينده فروشی

بسيج اعالم آمادگی می كند با آغاز ماه محرم به 
عنوان خادمان سالمت برای حفظ سالمت كمك 
كند تا از عزاداران پشتيبانی و حمايت داشته باشد.

ب��ه گ��زارش ف��ارس، دومين جلس��ه س��تاد ملی 
پيگيری ه��ای ویژه مح��رم، صبح دیروز سه ش��نبه 
۲1 مرداد با حضور وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كی، رئيس س��ازمان تبليغات اس��المی، دبير 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی،  نماینده ولی فقيه و 
رئيس نهاد رهبری در دانش��گاه ها،  رئيس ش��ورای 
سياس��تگذاری ائم��ه جمعه و جمعی از مس��ئوالن 
نهاده��ای فرهنگی مرتب��ط با مح��رم در مجموعه 

فرهنگی شهدای سرچشمه برگزار شد. 
س��ردار عبدالرضا آزادی، معاون فرهنگی س��ازمان 
بسيج مس��تضعفين در این جلسه سند تنظيم شده 
برای مح��رم را هوش��مندانه، هدفمن��د و راهبردی 

دانست و اظهار داشت: پيشنهاد دارم برشی عملياتی 
از این سند تهيه و به نهادها و هيئت ها ارائه شود.

وی با اشاره به اینكه 10 روز مانده به محرم هم عهد 
می شویم كه اقامه عزای سيدالشهدا با حفظ سالمت 
مردم برگزار ش��ود كه وظيفه گفتمان سازی و اقناع 
داریم، تصریح كرد: رس��انه ها باید پای كار بيایند و 
برای ارائه الگو در این زمينه تالش كنند و مسئولين 

هم از هيئت ها حمایت كنند.
آزادی گفت: بس��يج اعالم آمادگی می كند تا با آغاز 
ماه محرم به عن��وان خادمين س��المت برای حفظ 
سالمت كمك كند تا از عزاداران پشتيبانی و حمایت 

داشته باشد. 
معاون فرهنگی سازمان بسيج مستضعفين در پایان 
خاطرنشان كرد: كمك مؤمنانه ادامه خواهد داشت 

تا به نذورات جهت دهد.

 اعالم آمادگی بسيج 
برای کمک به هيئت ها با عنوان »خادمان سالمت«

 اعتراضات به نتايج 
انتخابات رياست جمهوری بالروس کشته داد 

وزارت كش�ور ب�الروس خب�ر داد ك�ه در جريان 
ناآرامی ه�ا و اعتراض�ات ب�ه نتاي�ج انتخاب�ات 
رياس�ت جمه�وری اي�ن كش�ور دس�ت كم يك 
نفر كشته ش�ده اس�ت. رهبر مخالفان دولت نيز 
از ترس دس�تگيری ب�ه ليتوانی گريخته اس�ت. 
در پی اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاس��ت 
جمهوری بالروس، الگا چمودانوا س��خنگوی وزارت 
كش��ور بالروس دوش��نبه شب از كش��ته شدن یك 
معترض در جریان تظاهرات اخير در این كشور خبر 
داد. ب��ه گزارش یوروني��وز، وی در پيام��ی در یكی از 
شبكه های مجازی نوش��ت: »روز دوشنبه در جریان 
آشوب ها در خيابان پریتيسكی شهر مينسك، جمعيت 
اقدام به ایجاد مانع در برابر حركت كردند. در جریان 
درگيری با نيروهای ویژه كه با هدف رفع موانع در مسير 
حركت به محل رفته بودند،  یكی از معترضان  تالش 

كرد تا شیء انفجاری ناشناخته ای را به سوی مأموران 
قانون پرتاب كند. این ش��یء در دس��تان وی منفجر 
شد و در پی آن، این فرد جان خود را از دست داد«. از 
سوی دیگر وزارت خارجه ليتوانی روز سه شنبه اعالم 
كرد، رهبر اپوزیس��يون بالروس هم اكنون در صحت 
و س��المت در ليتوانی اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنيك، كانال تلگرام بالروس گ��زارش كرد كه 
سوتالنا تيخانووسكایا، رهبر اپوزیسيون این كشور و 
رقيب انتخاباتی الكس��اندر لوكاشنكو، رئيس جمهور 
بالروس در كميس��يون مركزی انتخابات این كشور 
بازداشت شده است، وی برای تنظيم شكایت درباره 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز یك شنبه به این 
كميسيون رفته بود، اما كميسيون مركزی انتخابات 
بالروس گفت كه این رقيب انتخاباتی پس از تنظيم 

شكایت ساختمان كميسيون را ترک كرد. 

طرح گش��ایش اقتصادی ادعایی رئيس جمهور 
از همان آغ��از در ذات خود و ن��وع حكمرانی و 
دولتمداری مشكل داشت؛ مشكل اول ابهامات 
آن بود و مش��كل دوم، عجل��ه در گفتن چيزی 
كه می خواهد یك كش��ور را نجات دهد اما هنوز 
مراحل كارشناسی و قانونی آن طی نشده است. 
ش��اید فقط در ایران، به ویژه ای��ن دولت، چنين 
چي��زی را ببينيم كه رئيس جمه��ور یك وعده 
مبهم بده��د و بالفاصله مش��اور او با یك توئيت 
مردم را بترس��اند كه »تصمي��م اقتصادی خود 
را یك هفت��ه عقب بيندازید.« گوی��ا آقایان فكر 
كرده اند می خواهند به دام��اد خبر بله عروس را 
بدهند و یا چيزی شبيه به این. این دولتمداری 

در تاریخ می ماند و صفحه ای است كه آیندگان آن 
را سریع ورق می زنند تا قصه چنين دولتمردانی را 

كمتر بخوانند و بشنوند.  
هم��ان روز وعده گش��ایش، رئي��س دفت��ر 
رئيس جمهور، عرایضی دارد كه گویا این وعده با 
رفع تحریم ها عملی خواهد شد. روز بعد خبرهایی 
در ش��بكه ها می پيچد كه ایران پش��ت صحنه 
با ترامپ بس��ته اس��ت، آن هم برد- برد! بعد از 
پادرميانی آلمان ميان امریكا و ایران می گویند. 
خبری ه��م از »دارادوم« می دهند و بورس را به 
هم می ریزند. سپس س��خنگوی وزارت خارجه، 
آن خبر وساطت آلمان را به كلی جعلی و كذب 
می خواند و چند مقام دولتی مسئله عرضه نشدن 

»دارادوم« در بورس را اشتباه می خوانند و آن را 
تصحيح می كنند. وزیر نفت هم عرایض دیگری 
دارد و نهایتاً در سكوت دوسه روزه رئيس جمهور 
یك نماین��ده مجلس و چند منب��ع مطلع خبر 
می دهند كه آن گشایش  نواقص متعدد  دارد كه 

قرار است نواقص آن رفع شود. 
نواقص كم كم اعالم می شود. چند حریف هميشه 
در صحنه مباحث اقتص��ادی مثل احمد توكلی و 
برخی كارشناس  ها، ردیفی از بدبختی هایی را كه 
با این طرح در انتظار كش��ور است، بر می شمارند. 
باز رئيس جمهور و بيش��تر بدنه دولت، س��كوت 
می كنند. برخی دليل این سكوت را آن می دانند 
كه رئيس جمهور می خواسته قال قضيه را بكند و در 

یك سال آینده كه در قدرت است، منابع دالری و 
طال را به درآمدهای دولت اضافه  كند  اما مخالفان از 
جمله رؤسای دو قوه، خطر آینده فروشی و بدهكار 
كردن دولت آینده و به تبع آن بدهكار شدن مردم 
را گوشزد كرده اند و لذا دولت از تعليق طرح برای 

تكميل و پخته شدن آن ناراضی است. 
هم��ه اینها یعن��ی دولتمردان با ملت ش��فاف و 
صادق نيستند و این نوع حكمرانی بيشتر شبيه 
خاله بازی است تا سياست پيشگی و مجری گری 

قوه اجرائيه.
آخرین خبرها به هر حال آن اس��ت كه گشایش 

خوب است اما بدون آینده فروشی!
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