
روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
پنجشنبه23مرداد1399-23ذیالحجه1441
سالبيستودوم-شماره5999-16صفحه

قيمت:1000تومان

یادداشت سیاسی

یادداشت  ورزشی

ویژه های جوان

 عقب نشینی  امریکا 
نشانه  انزوا  و شکست 

 دربي 93، منهاي اخالق
 مهم تر از عزاي حسیني!

عباس حاجی نجاری

فريدون حسن

مقاومت مردم ایران در برابر فش��ار حداكثري امریكایي ها بار دیگر 
نتيجه داد و شامگاه سه ش��نبه كاخ سفيد ناچار شد از پيش نویس 
قطعنامه اي كه براي جلوگيري از لغو تحریم های تسليحاتي ایران 
تنظيم كرده و براي اعضاي ش��وراي امنيت فرس��تاده بود، عقب 
بنش��يند و با تعدیل بس��ياري از بندهاي پيش نویس قبلي تالش 
كند بار دیگر شانس خود را براي فریب دیگر اعضاي شوراي امنيت 
سازمان ملل بيازماید. اگرچه به رغم این تعدیل به دالیلي كه اشاره 
خواهد شد امریكایی ها در این گام نيز توفيقي نخواهند داشت، اما 
بررسي ابعاد این مسئله تأكيدي مجدد بر این درس تاریخي انقالب 
اسالمي است  كه مقاومت نتيجه مي دهد و نظام جمهوري اسالمي 
با پایداري در این مسير قادر خواهد بود شكست نهایي را بر دشمنان 
تحميل كند.  ماجرا از این قرار است كه امریكایي ها پس از خروج از 
برجام در اردیبهشت 1397و آغاز راهبرد فشار حداكثري عليه مردم 
ایران واعمال تحریم   همه جانبه اقتصادي وسياسي و... وپيوست آن با 
تهدیدات نظامي در ماه هاي اخير، آنگاه كه در شكست مقاومت مردم 
ایران ناكام ماندند ، تالش خود را براین معطوف كردند كه بتوانند با 
استفاده از نفوذ خود در شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد از لغو 

تحریم های تسليحاتي ایران جلوگيري كنند.  |صفحه2

تفاوت هاي فوتبال ایران با فوتبال جهان را از خيلي جهات مي توان 
بررسي كرد. البته باید  تأسف خورد بابت آنچه در فوتبال ایران 
به اسم حرفه اي گري رخ مي دهد، اما كوچک ترین نشانه هایي از 
آن در فوتبال به واقع حرفه اي دنيا وجود ندارد. نمونه اش همين 
اتفاقات و تنش هاي 48 ساعت گذش��ته در خصوص دربي جام 
حذفي است، دیداري كه مي توان برگزاري آن را از دو جهت مورد 
نقد و بررسي قرار داد؛ اول به لحاظ نوع برخوردهاي طرفين قبل 
از مسابقه و تأثير آن بر رفتار هواداران و حتي خود مسابقه و دوم 
انتخاب زمان نامناس��ب براي برگزاري دیدار دو تيم.امروز و در 
شرایطي كه بيش از 10 روز به زمان برگزاري این بازي باقيمانده 
است، چنگ و دندان نش��ان دادن هاي مسئوالن و پيشكسوتان 
ریز و درشت دو تيم به طور حتم كار را به جایي خواهد رساند كه 
هواداران هم حسابي از شرمندگي هم درآیند و ناگفته پيداست 
كه تأثير این همه تنش و حاشيه بر بازي به شكلي خواهد بود كه 

دو دسته گالدیاتور به جان هم بيفتند  |صفحه13

 در هر صورتي
 باید مذاكره كنیم!

 سخنگوي حزب كارگزاران س��ازندگي گفته كه  »به نظرم 
چه آقاي بایدن انتخابات را ببرد و چه آقاي ترامپ انتخابات 
امریكا را ببرد، ما بعد از نوامبر یا همان آبان، باید وارد مرحله 

جدیدي از روابط بين المللي مان شویم

 وزیر بي كفایت
 خواب  ریاست جمهوري مي بیند

عباس آخوندي، وزیري كه بحران امروز مسكن در كشور تا حد 
زیادي نتيجه عملكرد بي عمل اوست، گفته: » باید اجازه دهند 
كه یک ایده  جدید بياید. سال 7۶ بزرگ ترین اتفاقي كه رخ داد 
این بود كه یک ایده جدید آمد، االن مهم این اس��ت كه آیا در 

1400 اجازه مي دهند كه یک ایده  جدید بياید«|صفحه2

    پس از ساخت واكسن روسي كرونا، روز گذشته وزیر 
بهداشت از موفقيت واكسن  كروناي ایراني در تست هاي 
انساني خبر داد. سعيد نمكي با تأكيد بر اینكه در ساخت 
واكسن كرونا از دنيا عقب نيس��تيم، افزود:»چند مورد 
از واكس��ن هاي كروناي ایراني تس��ت هاي انس��اني را 
گذرانده اند و ب��ه زودي وارد مطالع��ات باليني خواهيم 
شد.« وي با بيان اینكه ميزان ایمني زایي واكسن وطني 
كرونا هنوز مشخص نيست به مردم توصيه كرد تا زمان 
توليد واكس��ن، اصول بهداشتي اس��تفاده از ماسک و 
شست وشوي دست ها و رعایت فاصله گذاري اجتماعي 

را مورد توجه قرار دهند 

    روز گذش��ته در صحن علنی مجلس 140 نماینده 
مخالفت خود را ب��ا وزارت مدرس خيابانی اعالم كردند. 
آنها آش��فتگی در تنظيم بازار، عملك��رد ضعيف وزارت 
صمت در تمامی بخش ها و دالیل اعط��ای 2 ميليارد و 
300 ميليون دالر ارز 4200 تومانی به یک نفر را دالیل 
مخالفت شان اعالم كردند و نمایندگان مجلس با 104 
رأی موافق، 140 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به وزیر 
پيش��نهادی دولت برای تصدی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت رأی ندادند 

    حق كميسيون معامله مسكن براي معامله آپارتمان یک 
درصد معامله است؛ یعني در تهران معمولي ترین معامالت 
آپارتمان كمتر از 3 الي 4 ميليارد تومان نيست و براي یک 
معامله ساده با نوشتن یک قولنامه 30 تا 40 ميليون تومان 
حق كميسيون پرداخت مي شود. مسئوليت قانوني این افراد 
)مشاوره امالك( در برابر معامالت مربوطه چيست ؟ هيچ، 
همه مي دانند تعهد به عهده طرفين معامله اس��ت و هيچ 

مسئوليتي ندارند

    قاضي خطاب به متهم پرونده شركت بازرگاني پتروشيمي: 
ما صرافي ها را آوردیم، افرادي  را كه تهدیدشان هم كرده بودید 
آوردیم، همه اس��ناد مشخص است و نش��ان مي دهد چقدر 
گرفتيد و چقدر پرداخت كردید. همه اینها مش��خص است. 
شما ارزي را كه باید وارد كشور مي شد در خارج از كشور نگه 

مي دارید و مي آیيد از منابع داخلي ارز مي خرید!

    اگرچه روز گذش��ته بازار بورس به دنبال تأیيد عرضه 
سهام شركت هاي پتروشيمي تحت قالب صندوق دارادوم 
روند رو به رشدي داشت، اما در نهایت نماگر اصلي این بازار 
با كاهش 24هزار واحدي در كانال یک ميليون و 900 هزار 
واحد به كار خود پایان داد. ابهام در ابعاد طرح بزرگ تأمين 
مالي دولت با اوراق مالي مبتني بر نفت، فشار عرضه سهام 
عدالت و خروج برخي از سهامداران تازه وارد از بازار از جمله 

عوامل افت بازار به شمار مي رود.

    امریكا ب��ا یک عقب نش��ينی فریب��ا؛ قطعنامه 12 
صفحه ای خود را برای تمدید تحریم های تس��ليحاتی 
ایران به چه��ار پاراگراف كاهش داده تا ش��اید حمایت 
شورای امنيت را به دست بياورد ولی این قطعنامه ساده 
ش��ده، به لحاظ ماهوی هيچ تفاوتی ب��ا قطعنامه قبلی 
ندارد؛ موضوعی كه سبب شده روسيه و چين همچنان با 

نسخه جدید هم مخالفت كنند

    سيدمحمدحسين هاشمی گلپایگانی، تهيه كننده 
برنام��ه »مي��دون« در گفت وگ��و ب��ا »ج��وان« :  م��ا 
شركت كننده اي داش��ته ایم كه بعد از حضور در برنامه 
70 ميليارد تومان درخواست سرمایه گذاري در كسب 
و كارش مطرح شده است. واقعيت این است كه اوضاع 
ش��ركت كننده وقتي به برنامه ميدون مي آید با قبل از 
حضورش در برنامه خيل��ي تف��اوت دارد و علت اصلي 
چنين تفاوتي آشنایي بيش��تر مردم با آن كسب و كار و 
هجوم و رغبت آنها براي مشاركت یا راه اندازي كسب و 

كار مشابه آن است.

فريب»چهارپاراگرافی«
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سودکالنمشاوران
ازکميسيونورخنه

دربازارمسکنبهنفعگرانی!

ارزکشوررادرخارج
نگهميداشتيدوازداخل

ارزميخريديد!

سايهسنگينبودجهدولت
وسهامعدالت

برسربازارسرمايه

خيابانیبهسمت
وزارتصمتنرسيد

واکسن ایرانی کرونا 
پروتکل های بهداشتی را 

گذراند

طرحموضوعاتاقتصادي
باچاشني

سناريوهايداستانی

16

15

12

3

4

4

3

   سیاسی

 ترامپ دستور داد 
حوثي ها را مجازات کنيم

ترجمه: محمدصادق عبد الهي

در حال خروج از دفتر ریاست جمهوري بودم كه یادداشتي 
از كوپرمن به دستم رس��يد كه در آن خبر داده بود یكي 
دیگر از هواپيماهاي بدون سرنشين MQ- 9 در منطقه 
سقوط كرده است. ظاهراً كار حوثي هاي یمني بود. هر 
چند ما هنوز در مرحله جم��ع آوري اطالعات بودیم، اما 
حوثي ها خودشان در شبكه هاي اجتماعي این حمله را به 

گردن گرفته بودند | صفحه6

پاورقي»جوان«
از»اتاقحوادث«جانبولتون

س�تادفرمانده�يکلس�پاهپاس�دارانانقالب
اس�الميديروزميزباننشس�تفصل�يوحدت
واخ�وتفرمانده�انارت�شوس�پاهب�ود.
از همان آغازین روزهاي تشكيل سپاه، برخي تالش 
كردند س��پاه و ارتش را كه در واقع دو بازوي نظامي 
ایران براي حفظ امنيت و دفاع از كيان كشور بود، دو 
رقيب جلوه دهند. این تالش براي دوقطبي سازي از 
ارتش و سپاه گرچه بعضاً شاید توانست جنجال هایي 
رسانه اي ایجاد كند، اما در عمل تفاوتي در آنچه ارتش 
و سپاه باید در كنار هم انجام دهند، ایجاد نكرد و این 
دو در كنار هم توانس��تند فضاي وحدت و همدلي را 
به خوبي پيش ببرند. نقل اس��ت از شهيد علي صياد 
ش��يرازي كه وقتي فرمانده نيروي زميني و فرمانده 
جنگ ارتش ش��ده بود، در نخس��تين اقدام، قرارگاه 
مشترك ارتش و سپاه را دایر و بعد هم تأكيد كرده بود: 
»دیگر نگویيد »ارتشي و سپاهي، دو لشكر الهي« بلكه 

بگویيد »ارتشي و سپاهي، یک لشكر الهي.«
سال گذشته، امير احمدرضا پوردستان رئيس مركز 
مطالعات راهبردي ارتش در گفت وگویي در پاس��خ 
به این س��ؤال كه »ام��روز مي بينيم ك��ه گفتمان و 
ادبيات فرماندهان ارتش، بسيار به ادبيات و گفتمان 

فرماندهان سپاه پاسداران نزدیک شده است، دليل 
نزدیكي این ادبيات چيست؟ آیا این نزدیكي در حوزه 
رزم یعني شيوه هاي جنگيدن هم اتفاق افتاده است 
یا خير؟« توضيح داد: »این گفتم��ان از ابتدا وجود 
داش��ت، اما چرا امروز اینقدر بروز و ظهور پيدا كرده 
است، این به خاطر فضاي رسانه اي است كه دشمنان 

سعي در ایجاد آن دارند. امروز رس��انه هاي معاند و 
خارجي تالش مي كنند ميان ارتش و س��پاه جدایي 
بيندازند و این طور القا كنند كه س��پاه پاس��داران، 
حافظ نظام جمهوري اسالمي ایران است و ارتش به 
خاطر ساختار، بافت و روابطي كه دارد، مقداري از این 
گفتمان فاصله گرفته ی��ا اینكه خداي نكرده، ارتش 

به مثابه آلترناتيو و در مقابل سپاه است. در پاسخ به 
چنين جوسازي هاي رسانه اي است كه چنين ادبياتي 
از سوي سران و فرماندهان ارتش تكرار و رساتر شده 
است. براي اینكه این ش��بهه، نگراني اي را در ملت 
عزیزمان ایجاد نكند، مي گویيم اصاًل چنين جدایي 
و تفاوت��ي متصور نيس��ت، ارتش و س��پاه از ابتداي 
انقالب با هم بوده اند و اكنون هم باهم هس��تند. در 
عمليات هاي دفاع مقدس هم همين طور بود. ارتش 
و سپاه به صورت مشترك دركنار هم مي جنگيدند، 
یعني در یگان هاي ارتش برادران سپاه و در یگان هاي 
سپاه برادران ارتش حضور داشتند و اساساً تا پایان 
جنگ هيچ عمليات غيرمشتركي اجرا نشد، مثاًل در 
عمليات والفجر8 كه توس��ط برادران سپاه فاو فتح 
شد، هزار لوله توپ ارتش از سپاه پشتيباني مي كرد، 
نيروي هوایي، نيروي مهندس��ي ارتش و یگان هاي 
قایق نيروي دریایي هم حضور داشتند. همين حاال 
هم براي هر مرزي طرح دفاعي مشخصي تعریف شده 
است، مثاًل مشخص اس��ت كه اگر دشمن بخواهد از 
شمال غرب كش��ور وارد ش��ود، هر یک از نيروهاي 
مس��لح چطور باید دفاع كنند یا س��ازمان مشترك 

ارتش و سپاه چيست. | صفحه5

نشستفصليوحدتواخوتفرماندهانارتشوسپاهبرگزارشد

اخوت سپاه و ارتش برای دفاع از انقالب و میهن

 صحبت از این دولت و آن دولت
زشت و کودکانه است

حسینیه تلویزیونی در محرم
گزارش»جوان«ازنشستخبریمديرشبکهقرآن/هرشبکهساعتيکتبديلبهحسينيهمیشود
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