
    بنابر اعالم منابع عراقی، بامداد سه     شنبه منطقه سبز رقص شیخک ها در جشن فروش قدس
بغداد هدف حمله موشکی قرار گرفت. دو    شنبه شب نیز 
در پی انفجار بمب کنار جاده ای در استان بابل، کاروان 
امریکایی متشکل از تجهیزات زرهی متحمل خسارات 
سنگینی شد. حمالت یاد شده در حالی صورت گرفت 
که شامگاه روز دو    ش��نبه یک کاروان حامل تجهیزات و 
خودروهای زرهی امریکایی در استان بابل عراق به دنبال 

انفجار بمب کنار جاده ای هدف حمله قرار گرفت

    رئیس مرک��ز پژوهش هاي مجلس:خس��ارت هاي 
متعددي که ما در ح��وزه نفت دیده ایم بخش��ي از آن 
عدم النفع اس��ت و بخش دیگر آن خسارت هاي جدي 
مس��تقیمي اس��ت که به ما وارد ش��ده اس��ت؛ یکي از 
خس��ارت هاي ما در حوزه قراردادهاي نفت و گاز است. 
کرسنت، توتال، اس��تات اویل، قرارداد با ترکمنستان، 
بوتاش و... شرایطي است که به ما تحمیل شد و عدم النفع 

برخي از این قراردادها دهها میلیارد دالر است

    روزنامه هاي زنجیره اي وابس��ته به جریان غرب زده 
داخلي روز گذش��ته اظهارات مهم نامزد دموکرات ها را 
سانسور کردند یا به صورت جهت دار به آن پرداختند، به 
طوري که هیچ کدام از روزنامه هاي مشهور این جریان 
که طي ماه هاي گذش��ته بارها اظهارات و موضع گیري 
نامزد دموکرات ها یا سایر ش��خصیت هاي این حزب را 
در صفحات خود برجسته مي کردند، به سخنان بایدن 

نپرداختند

    جلسه هیئت عمومي دیوان عالي کشور روز گذشته، 
قتل میترا اس��تاد را عمد اعالم کرد. رئیس دیوان عالي 
کش��ور هم در خصوص آخرین وضعیت پرونده روح اهلل 
 زم اع��الم کرد ک��ه رأی صادر ش��ده و ب��ه زودي اعالم 

خواهد شد

    اکثر ورزش��کاران ایران از قدیم هم در کارهای خیر 
حضور داش��تند، چه در دوران ورزش و چ��ه زمانی که 
بازنشسته  می ش��دند، اما بدون شک حضور ورزشکاران 
و قهرمانان تأثیر بس��یاری دارد، خصوصاً که مردم برای 
قهرمانان و ورزشکاران خود احترام زیادی قائل هستند 
و وقتی می بینند ورزشکاران شان صادقانه کار می کنند، 

تشویق می شوند به حمایت های مادی و معنوی

گفت وگوي »جوان« با علي اصغر بذري  قهرمان 
کشتي جهان به بهانه حضور در مناطق محروم

    سردار کارگر در نشست خبری گرامیداشت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس: تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و 
یادگاران دفاع مقدس در دس��تور کار بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس قرار دارد و امسال از تعداد 
یک میلیون نفر از این عزیزان تجلیل مي ش��ود.  در این 
هفته همچنین از ۵۴ کالن پروژه دفاع مقدس رونمایي 
خواهیم کرد که این مجموعه در واقع جعبه سیاه جنگ 
تحمیلي محسوب مي شود که مسائل و موارد مختلفي از 

دوران دفاع مقدس را دربرمي گیرد

خسارت 150هزار ميليارد 
توماني حذف كارت سوخت

شرم ستاد داخلي دموکرات ها 
از بيان شروط برجامی بايدن

نجفي قتل عمد مرتكب شده 
ولي قصاص نمي شود

خيلی از بچه ها تا به حال 
کفش به پا نكرده بودند!

»ناگفته ها و خاطره هايي از حيات سياسي 
 حجت االسالم روح اهلل حسينيان«

 در گفت وشنود با حجت االسالم حامد حسينيان

 زاکاني: وزير نفت مقصر است
زنگنه: من کاره اي نبودم!

 سخنراني رهبر انقالب  
 در چهلمين سالگرد 

دفاع مقدس

بارش موشک های 
سرگردان  روی نيروهای 

امريكايی در عراق

 پدر در کور کردن چشم
 فتنه قتل های زنجيره ای 

مؤثر بود
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با س�ازش با رژي�م صهيونيس�تی نمی ت�وان مس�ئله فلس�طين را 
حل و فصل کرد و ريش�ه مش�كالت در اش�غالگری اين رژيم اس�ت. 
به گ��زارش ف��ارس، »لول��وه الخاط��ر«، س��خنگوی وزارت خارجه قطر 
در مصاحب��ه ای با اع��الم ای��ن خبر اف��زود: قطر ب��ه همس��ایگان خود 
 ب��رای برق��راری رواب��ط دیپلماتیک ب��ا رژی��م صهیونیس��تی نخواهد 

پیوست. 
او ب��ه خبرگ��زاری بلومب��رگ گفت ک��ه ای��ن اق��دام از س��وی قطر تا 
زمان��ی ک��ه مناقش��ه فلس��طینیان ب��ا اس��رائیل ح��ل نش��ود، صورت 
 نخواهد گرف��ت و س��ازش نمی تواند راه حلی ب��رای پایان این مناقش��ه 

باشد. 
سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: »ریشه مشکل فلسطینی    ها ارتباطی 
به سازش ندارد، ریش��ه این بحران به شرایط بسیار س��ختی بر می گردد 
که فلس��طینی    ها در آن به سر می برند. مردمی که کش��ور ندارند و تحت 

اشغالگری زندگی می کنند.«

این س��خنان در حالی اس��ت که هیئت های بحرین و امارات که از دو روز 
پیش در واشنگتن به سر می برند، دیش��ب در کاخ سفید توافق سازش با 

رژیم صهیونیستی را به طور رسمی امضا کردند. 

سخنگوی وزارت خارجه قطر در بخش دیگری از سخنان خود به بحران 
 قطر ب��ا دیگر کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج فارس پرداخ��ت و گفت: 
»در صورت پایان محاصره سه ساله قطر، می توان به سرعت به سمت پایان 
این بحران پیش رفت و در حال حاضر تالش های کویت برای حل و فصل 

این موضوع به جایی نرسیده است.«
لولوه الخاطر بدون توضیح بیش��تری گفت که در ماه های گذش��ته رفت 
و آمد   هایی برای حل این بح��ران صورت گرفت��ه و در هفته های آتی نیز 
 احتمال بروز اتفاقات جدید وجود دارد اما سخن گفتن از رخدادی جدید 

زود است. 
چهار کش��ور عربس��تان س��عودی، امارات، بحرین و مص��ر از تاریخ پنج 
ژوئن ۲۰۱۷ ) ۱۵ خ��رداد ۱۳۹۶( به بهان��ه حمایت قطر از تروریس��م، 
رابطه ب��ا ایران و ترکی��ه و به بهان��ه برنامه های ش��بکه الجزی��ره، روابط 
 دیپلماتی��ک خ��ود را با قط��ر قطع ک��رده و ای��ن کش��ور را در محاصره 

قرار دادند. 

ویژه جوان

یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

 مردم، ما اصالح طلبان را 
مقصر مي دانند

پرهيز از دلبستگي به انتخاباتي 
كه  فساد آن آشكار است

 مدیران كوچک 
برای باشگاه های بزرگ

حسن رشوند

سعيد احمديان

علي صوفي، دبیرکل حزب پیش��رو اصالحات و عضو شوراي 
عالي سیاستگذاري اصالح طلبان در گفت وگویي به نارضایتي 
مردم از اصالح طلبان اذعان کرد وگفت مردم اصالح طلبان را 
مقصر مي دانند... چرا که کاندیداهایي را به مردم معرفي و آنها 
هم رأي دادند که ناموفق عمل کردند و نتوانستند توقعات و 

انتظارات مردم را برآورده کنند | صفحه ۲

 آنچ��ه در باره تفاوت بایدن و ترامپ گفته می ش��ود بیش��تر 
تاریخ مصرف انتخاباتی دارد. گروهی به پیروزی بایدن بدین 
خاطر دل خوش داشته اند که  دوباره امریکا به برجام برگردد و 
گشایش هایی حاصل شود و به زعم خودشان، برگ برنده اي 
برای انتخابات سال آینده، نصیب شان شود. تصوری باطل که 
نتیجه اي جزفرصت سوزی و خسارت ندارد.  قالب کارشناسان 
معتقدند امریکا پس از تابستان داغی که پشت سرگذاشت و 
گرفتار اعتراضات روبه افزایش مردمی بود، پاییز و زمس��تان 
داغی را پیش رو خواهد داش��ت. بنابراین نتیج��ه بدترین و 
فاس��دترین انتخابات امریکا، چیزی جز س��رعت یابی افول 
امریکا نیست. در حالي که برخي در داخل در آرزوي پیروزي 
دموکرات ها و »بایدن« هستند، نامزد دموکرات ها در انتخابات 
ریاست جمهوري امریکا در یادداشتي در »سي ان ان « نوشته 
که اگر در انتخابات ۳ نوامب��ر ۲۰۲۰ )۱۳ آبان ۹۹( وارد کاخ 
سفید شود، به برجام برخواهد گش��ت تا زمینه اي شود براي 
شروع مجدد مذاکرات براي تقویت برجام و واردکردن مسائل 
دیگر در آن. این موضع گیري بایدن مهر بطالني بر ساده انگاري 
کساني است که هنوز هم مصرند که دموکرات ها بدون قید و 

شرط به برجام باز خواهند گشت | صفحه 2

وضعیت مدیریتي استقالل و پرسپولیس را تماشا کنید، کم یا زیاد 
آینه اي از آنچه است که در مراکز تصمیم گیري فوتبال مي گذرد، 
یک شرایط به هم ریخته و پرتنش و البته تصمیم هایي پرهزینه و 
غیرکارشناسي که خروجي مدیریت مدیراني است که اشتباهي 
روي صندلي نشسته اند که جاي آنها نیس��ت. فوتبال ایران کم 
از این مدیران ندارد، شمار زیادي از باشگاه ها را مي توان نام برد 
که گرفتار چنین وضعیتي هستند و حضور یک مدیر اشتباهي 
که حتي سررش��ته اي از مدیریت هم ندارد، سبب شده فوتبال 
به شرایط امروز دچار شود. مانند باشگاه هاي دولتي استقالل و 
پرسپولیس که ویترین فوتبال باشگاهي هستند، اما سال هاست از 
عملکرد مدیراني ضربه مي خورند که ابتداي کارشان با شعارهاي 
بزرگ و دهان پرکن براي هواداران کارشان را شروع مي کنند، اما 
بعد از زمان کوتاهي مشخص مي شود که همه آن وعده ها پوچ بوده 
و نه تنها حضور مدیران جدید مشکلي را حل نکرده، بلکه معضالت 
باشگاه بیشتر هم شده است. مدیران دو باشگاه دولتي پایتخت 
که در روزهاي اول شروع کارشان کم وعده ندادند، اما امروز که 
تنها چند ماه از حضور این مدیران در رأس دو باشگاه استقالل 
و پرس��پولیس مي گذرد، کوچک بودن این مدیران براي این دو 

باشگاه بزرگ بیشتر از قبل مشخص شده است | صفحه 13

 پمپئو همان شب دستور داد 
يووانويچ به واشنگتن باز گردد

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

23 آپريل، من به دفتر رياس�ت جمه�وري احضار 
شدم و ديدم که ترامپ و مولواني مجدداً به صورت 
تلفني با جولياني درب�اره يووانويچ حرف مي زنند. 
جولياني همچنان براي اخراج يووانويچ پافش�اري 
مي کرد. او براي ترامپ خبر آورده بود که يووانويچ 
با رئيس جمهور جديد اوکراين صحبت کرده و گفته 
است که ترامپ شخصاً مي خواهد برخي از تحقيقات 
دادس�تان هاي اوکرايني متوقف ش�ود. اين حرف 

ترامپ را عصباني کرده بود | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

   سخنگوی دولت در جدیدترین اظهار نظر دلسوزانه برای مردم گفته است:»رنج 
مردم با تک تک سلول های اعضای دولت احساس می شود. دولت تعطیل نیست. 
نگرانی سفره خالی مردم نگرانی هر روزه ماست.« اما شأن و فلسفه وجودی دولت 

برای کار و مسئولیت پذیری است نه برای آه و ناله و عذر و بهانه. 
دو روز پیش نیز رئیس جمهور در سخنان چالش برانگیزی گفت: »مردم وقتی 
می بینند در تابستان آب و برق آنها قطع نمی شود، به دولت اعتماد می کنند!« 
آن سخن رئیس جمهور از سوی بیشتر مخاطبان در فضای مجازی اینگونه تعبیر 

شد که گویا رئیس دولت ناخودآگاه مردم را از شرایط بدتری هم که نه آب وصل 
باشد و نه برق می ترساند! حاال روی اصلی سخن سخنگو هم به این تعبیر شده 
که ایشان به مردم و دیگران گرا می دهد که »ما هر کاری از دست مان برمی آمد، 
انجام داده ایم و کار دیگری نمی شود کرد و اگرچه دولت تعطیل نیست اما جز 

نگرانی برای سفره مردم کار دیگری هم از دست برنمی آید!«
معلوم است که اوالً کارهای زیادی از دست همین دولت برمی آید که خود بهتر 
می دانند اما دانستن کی بود مانند عمل کردن؟! ثانیاً همه آن کارهایی را هم که 

انجام داده اید، می توانستید بهتر انجام بدهید و حاال هم سه صد روز و اندی وقت 
دارید که مانند صد روز اول برنامه و وعده بدهید و عمل کنید. مگر آنکه دولت دنبال 
کار راحت باشد، یعنی مذاکره به هر طریقی)به قول اصالح طلبان حتی به شرط 
بردگی و مانند متهم مقابل امریکا نشستن( و شاید پس از آن اندکی فروش نفت 
و اداره مملکت با پول نفت. این کار راحت ترین است و دیگران هم در گذشته به 
همین روش معتاد بودند اما دولت تدبیر و امید باید نشان دهد که وجه تسمیه ای 

غیر از »تدبیر دیگران و امید بستن به دیگران« دارد! | بقيه در صفحه 2

توافق س��ازش امارات با رژیم صهیونیس��تی و در کنار آن بحرین، دیشب 
با فاصله ۲۷ س��ال بعد از توافق سازش اسلو امضا ش��د. کاخ سفید حال و 
هوای توافق و حتی محل و س��اختمان آن را هم با توافق معروف به اس��لو 
شبیه سازی کرد؛ توافقاتی که حاال دیگر از آنها چیزی جز خاکستر به جای 

نمانده است. 
توافق دیشب در حیاط جنوبی کاخ س��فید ، همان جایی امضا شد که ۲۷ 
سال قبل عرفات با وس��اطت بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت امریکا، با 
اس��حاق رابین اس��رائیلی توافق امضا کرد تا ترامپ خاطرات آن سازش را 
زنده کند. کاخ س��فید ۷۰۰ نفر برای ش��رکت در این مراسم دعوت کرده 
بود. رئیس جمهور امریکا در سخنان خود، توافق اسرائیل با امارات را »روز 
صلح خاورمیانه« خواند و گفت که در طول تاریخ، فقط دو بار توافق صلح با 
اسرائیل انجام شده با این تفاوت که دولت او فقط طی یک ماه این توافق را 
انجام داده است. رئیس جمهور امریکا مدعی شد که این توافقات یک »صلح 
جامع« در منطقه ایجاد می کند و راه مسلمانان را برای ورود به مکان های 

مذهبی از جمله قدس، باز می کند. او گفت که کش��ورهای بیش��تری به 
این توافقات خواهند پیوست و از ۵۴ کش��ور مسلمان و عربی خواست که 
مشکالت را با اس��رائیل کنار بگذارند. ترامپ در مراسم امضای توافق، یک 
به یک از بنیامین نتانیاهو، جرالد کوش��نر، وزرای خارجه امارات و بحرین 

قدردانی کرد. 
نتانیاهو نیز قبل از امضای تواف��ق، از نقش رهبری ترام��پ در این توافق 
قدردانی کرد و او را به خاطر ایستادن مقابل ایران ستود و گفت:» شما صلح 

را برای جهان به ارمغان آوردید.«
 نخست وزیر رژیم صهیونیستی این صلح را به مفاهیم مذهبی گره زد و آن را 
توافق »فرزندان ابراهیم « خواند و گفت که کشورهای دیگری نیز برای صلح 
با اسرائیل آماده می شوند. او گفت که می خواهد اسرائیل را قدرتمند کند و 
در پس قدرت، صلح و امنیت می آورد. نتانیاهو  همچنین گفت که این توافق 

پیام روشنی را برای ایران ارسال می کند. 
 دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا قبل از مراسم امضای توافق، جداگانه با 

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و عبداهلل بن زاید و عبداهلل 
عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین مالقات کرد. ترامپ در مالقات با 
این دو هم، فرصت اش��اره به ایران را از دست نداد و گفت:»من می خواهم 
ایران کشور بزرگی باش��د؛ می خواهم ملت بزرگی باشد. فکر می کنم این 
رویداد فوق العاده ای باشد.«  او گفت:»من به نماینده های آنها گفته ام باید 
اول صبر کنند انتخابات تمام شود. آنها، چین و احتماالً روسیه هیچ چیز را 
بیشتر از رئیس جمهور شدن جو بایدن خوب آلود دوست ندارند.« او به طعنه 
گفت:» بعد از انتخابات باید به توافق بهتری دست پیدا کنیم. درباره ایران، 
آنها باید تا بعد از انتخابات صبر کنند، چون اگر بایدن پیروز شود، آنها توافق 
خیلی بهتری نصیب شان می ش��ود.« او تأکید کرد:»ولی من توافق خوبی 
با ایران خواهم کرد. ]این توافق[ آنها را برخواه��د گرداند. ما به آنها به هر 
طریق ممکن کمک خواهیم کرد و ایران بسیار خوشحال خواهد شد. ایران 
 خیلی سریع ثروتمند خواهد شد. فکر می کنم آنها باید تا بعد از انتخابات 

صبر کنند.« | صفحه 15

 اظهارات ديروز سخنگو و چند روز پيش رئيس دولت بيشتر از آنكه بوی کار و مسئوليت پذيری بدهد
 نوعی آه و ناله و عذر و بهانه است

 2 شيخک از شيوخ خائن عرب پس از سال ها روابط عادی مخفی با رژيم صهيونيستی 
برای فروش سرزمين فلسطين به نتانياهو توافق صلحی را در کاخ سفيد امضا کردند

دولت كار باشيد، نه عذر و بهانه
سیاسی
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