
یکی بخر، دو تا ببر به سبک سایپا!
سایپا: مشتریانی که ساندرو ثبت نام کرده اند، می توانند پراید و تیبا را به جای خودروی ثبت نامی تحویل بگیرند

تهران شهر بی دفاع
می خواهند ناکارآمد  ترین وزیر شهرسازی را شهردار پایتخت کنند

قدیم تر  ه���ا   

مهسا گربندي
  جوان آنالين

و  بازاری   ه���ا 
دستفروش   ها برای 
بردن هوش از سر مشتری   ها و کشاندن شان به 
فروش�گاه خود فریاد می زدند »یکی بخر، دوتا 
ببر«. حاال ظاهراً اوضاع تغییر کرده اس�ت. در 
اتفاقی نادر در جهان س�ایپا، این خودرو س�از 
محبوب)!(، نه از سر تبلیغ بلکه از سر زور)!( و نه 
برای ج�ذب مش�تری بلکه ب�رای پوش�اندن 
بی تدبیری    ه�ا و کم کاری های خ�ود و انداختن 
خودروی با کیفیت)!( پراید و تیبا، به مش�تری 
بخشنامه صادر کرده است که خریدار  ها بایستی 
قید خودروی ساندرویی را که 9 ماه پیش ثبت نام 
کرده اند بزنند و »پراید« و »تیبا« به خانه ببرند!

هرچند ماجراهای خودروس��ازان داخلی دیگر 
تکراری شده و خریداران این خودرو   ها می دانند 
هر چه زمان ثبت نام به آنها وعده داده می شود، 
هیچ حسابی پایش نیس��ت، اما این بار بی وفایی 
س��ایپا در تحوی��ل خودرو های س��اندرو و تندر 
به حدی رس��یده که موج��ب نارضایتی بیش از 
پیش مردم شده است. بخشنامه جدید سایپا با 
زبان بی زبانی به مش��تریان ساندرو و تندر اعالم 
می کند، س��اندروهای پیش فروش شده را باید 
در خواب ببینید، اما ت��ا دل تان بخواهد »پراید« 

موجود است!
   بخشنامه س�ایپا به مش�تریان: به جای 

ساندرو پراید و تیبا بگیرید
س��ایپا در بخش��نامه ای عجی��ب خط��اب ب��ه 
نمایندگی   ها اعالم کرده: »مشتریانی که ساندرو 
و تندر۹۰ ثبت نام کرده اند، می توانند محصوالت 
خانواده پراید یا تیبا را به جای خودروی ثبت نامی 

خود تحویل بگیرند.«
 در این بخش��نامه خط��اب ب��ه نمایندگی های 
فروش آمده: »احتراماً ضمن پوزش از مشتریان 
به جهت تأخی��ر پیش آمده در ایف��ای تعهدات 
انواع محص��والت رنو ش��رکت پ��ارس خودرو 
به اطالع می رساند مشتریان محترم می توانند در 
صورت تمایل نسبت به انتخاب یکی از دو روش 

پیشنهادی زیر اقدام کنند. 
پیشنهاد اول برای مش��تریانی که قصد تبدیل 
خ��ودرو دارن��د: »جایگزین��ی تعه��دات رنو با 
محصوالت X۱۰۰ )س��ایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱( و 
X۲۰۰ )تیبا، تیبا ۲، س��اینا( با سود مشارکت و 
تأخیر به میزان ۲۷ درصد طبق قرارداد به یکی از 

روش های ذیل:
الف( تعهدات انواع س��اندرو و اس��تپ وی به دو 
دس��تگاه خودرو ی��ک دس��تگاه X۱۰۰ و یک 
دستگاه X۲۰۰ که یک دستگاه با موعد تحویل 
بهمن ۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول 
رنوی مشتری و یک دستگاه با زمان تحویل آذر 

۹۸ به قیمت روز شرکت. 
 X۱۰۰ ب( تعهدات تندر به یک دستگاه خودرو

)سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱( و  X۲۰۰ )تیبا، تیبا ۲، 
ساینا( با موعد تحویل بهمن ۹۷ به بعد با قیمت 

زمان تحویل محصول رنوی مشتری.«
البته سایپا پیشنهاد دومی را نیز برای مشتریان 
مطرح کرده و آن ه��م انصراف از ثب��ت نام این 

خودرو است!
   یکی از مش�تریان س�اندرو: اگ�ر پراید 

می خواستم چند ماه پیش آن را می خریدم!
مشتری مداری و ارائه خدمات مناسب بدیهی   ترین 
موضوعاتی است که باید یک واحد تولیدی آن را 
در نظر داشته باشد. تمام شرکت   ها و کارخانجات 
دنیا در تالشند با تقویت سیاست های خود توجه 
مشتریان بیشتری را به خود جلب کنند و سهم 
بیشتری از بازار را داشته باشند. متأسفانه صنعت 
خودرو در کش��ور ما کمابیش انحصاری است و 
شرکت های انگشت شماری در امر تولید و مونتاژ 
خودرو فعالیت دارند، بنابراین مردم باید همین 
شرکت   ها را با تمام کم و کاستی های شان بپذیرند 
و شرکت های خودروساز نیز با سوءاستفاده از این 

مسئله در بازار جوالن می دهند. 
آق��ای روان بد ک��ه یک��ی از متقاضی��ان خرید 
ساندرواس��تپ وی اتوماتی��ک اس��ت ب��ا دیدن 
بخشنامه جدید سایپا ش��وکه شده و در این باره 
به خبرنگار »جوان آنالین« می گوید: »اسفندماه 
سال گذشته و قبل از گرانی های پیش آمده ۲۷ 
میلیون تومان به حساب سایپا واریز کردم و قرار 
شد که آبان ماه امسال برایمان دعوتنامه ارسال 
ش��ود. حاال حدود ۹ اس��ت که منتظر مانده ام و 
به جای دعوتنامه، بخش��نامه ای از س��ایپا را در 
رسانه   ها دیدم که بی تعهدی این خودروساز در 

قبال مشتریان را نشان می دهد.«
او ادامه می ده��د: »اگر من و دیگ��ر متقاضیان 
س��اندرو به پراید احتیاج داشتیم، همان اسفند 
سال گذش��ته با پول مان و به صورت نقدی پراید 
می خریدیم و این چند م��اه را منتظر خودروی 
س��اندرو نمی ماندی��م. نمی دانم که مس��ئوالن 
سایپا چه فکری با خودش��ان کرده اند که چنین 
بخشنامه ای را در نظر گرفته اند و اسم آن را هم 

گذاشته اند پیشنهاد برای مشتریان!«
   در دنیا چیزی به اسم پیش فروش خودرو 

وجود ندارد!
علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو درباره 
بخشنامه جدید ساپیا به خبرنگار »جوان آنالین« 
می گوید: »نمایندگان سایپا می گویند که مردم 
را مجبور نمی کنیم تا به جای ساندرو، پراید ببرند 
و ما فقط به آنها پیشنهاد داده ایم! اما مگر مردم 
راه دیگری دارند؟ وقتی این شرکت خودروسازی 
اعالم می کند که ساندرو برای تحویل ندارد و بعد 
از آن دو پیشنهاد انصراف یا تحویل پراید را برای 
مشتریان بخشنامه می کند، در واقع آنها را مجبور 
به انتخاب خودرویی غیر از خودروی انتخابی شان 

کرده است.«

او اظهار می دارد: »تا زمانی که ما از این انحصار 
ایران خ��ودرو و س��ایپا بی��رون نرویم مس��ائل 
این چنینی تکرار و حتی بدتر هم خواهد ش��د. 
راهکار این اس��ت ک��ه دولت و مجل��س مبنای 
کارشان را حمایت از مصرف کننده قرار دهند و از 
خودروسازان حمایت نکنند. اگر حمایت دولت از 
مصرف کننده باشد در نتیجه از تولید کننده هم 
حمایت می شود. اما برعکس این اتفاق منجر به 

له شدن مصرف کننده می شود.«
خاکس��اری با انتقاد از پیش ف��روش اینترنتی 
خودرو در کش��ور می گوی��د: »در دنیا چیزی به 
اس��م پیش فروش خودرو وجود ندارد و در هیچ 
جای دنیا از م��ردم پول نمی گیرن��د تا چندین 
ماه بعد خودرویی به دلخ��واه تولیدکننده را به 
مصرف کننده تحمیل کنند. در واقع »پیش فروش 
اینترنتی خودرو « سیس��تمی اس��ت که ایران 
خودرو و س��ایپا با حمایت س��ازمان حمایت از 
مصرف کننده، وزارت صنایع و دیگر افراد خاص 
پیاده و حق مردم را تضیی��ع می کنند. در حالی 
که دیگر خودروس��ازان سراسر دنیا ابتدا خودرو 
را تحویل می دهند و س��پس پول آن را اقساطی 

می گیرند.«
   خودروسازان تحریم را بهانه می کنند

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این موضوع 
که تا زمانی که حمایت از مصرف کننده اس��اس 
برنامه ریزی و تصمیم گیری قرار نگیرد، کشورمان 
در هیچ صنعتی از جمله خودرو به حد مطلوبی 
نخواهد رس��ید، می گوید: »اجحاف همه جانبه 
هم به لح��اظ اقتص��ادی و ش��خصیتی در حق 
مردم ایران اس��ت که باب��ت خودرویی که هنوز 
ساخته نشده و هیچ چیز آن مشخص نیست پول 
می گیرند و در هر زمانی و با هر قیمتی که دوست 
داشتند آن را می فروشند! البته اگر هم نتوانستند 
خودروی پیش فروش ش��ده را تحویل دهند با 
پیشنهادات عجیب و غریب، خودرو های موجود 

در انبارهایشان را می فروشند.«
علی خاکس��اری اظهار می دارد: »س��ایپا با این 
ترفند   ها پراید را به م��ردم تحمیل می کند. بعد 
با افتخار می گویند که پراید همچنان پرفروش 
اس��ت و مردم آن را می خرن��د! در صورتی که با 
انحصار به وجود آمده مردم چاره ای به جز خرید 

پراید ندارند.«
این کارش��ناس خودرو می گوید: »ما در زمینه 
خودرو هی��چ زمانی تحریم نبودیم، نیس��تیم و 
نخواهیم بود. چون خودرو یک کاالی استراتژیک 
نیس��ت، اما خودروس��ازان و قطعه سازان کشور 
اص��رار دارن��د ک��ه ب��ه سیاس��یون بگویند که 
تحریم هس��تیم و با این بهانه   ه��ا امتیازاتی را از 
آنها بگیرند. این در حالی اس��ت که با این رفتار 
خودروس��ازان، مردم تحت فشار قرار می گیرند، 
 محیط زیس��ت از بین می رود و اقتصاد کش��ور 

نابود می شود.«

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه  21 آبان 1397   -    4 ربیع االول 1440
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قیمت:500تومان

عباس آخوندی ک�ه چندین بار 

محمد صادق فقفوری
خ�ودش گفته اس�ت نمی تواند   جامعه

اوضاع ش�هری را مدیریت کند، 
حاال قرار است ش�هردار تهران ش�ود. وزیر سابق مسکن و 
شهرس�ازی آن ق�در ناکارآمدی داش�ت که حت�ی صدای 
هم خطی ه�ای خودش را ه�م درآورد. با هم�ه این تفاصیل 
شورای پنجم پایتخت که در سیاسی کاری شهره آفاق شده 
است، به همین آخوندی با همین سابقه رو آورده است؛ چرا؟! 
چون در هر حال برای اینها سیاست و زد و بند بر کار و خدمت 
اولویت دارد. لیدر شورای پنجم، غالمحسین کرباسچی هم 
همین دو روز پی�ش گفت »ما ک�ه تعارف نداری�م، انتخاب 
شهردار تهران سیاسی اس�ت«! به هر حال آخوندی که سه 
هفته پی�ش صریح و کتب�ی خطاب ب�ه رئیس جمهور گفته 
بود »به نظر نمی رس�د در ارتباط با روش بازآفرینی شهری 
بتوانم کار مؤثری انجام دهم « بیشترین اقبال را برای شهردار 
شدن در تهران دارد؛ 16 نفر از شورایی های پایتخت به او رأی 
داده اند، حاال شوراي پنجم شهر پس از انتخاب دو شهردار  و 
دو سرپرس�ت دوباره با غیرقابل باورتری�ن گزینه ممکن به 
پایتخ�ت ای�ران حمل�ه ور ش�د؛ ته�ران ش�هر بی دف�اع ! 
تا پیش از این کارشناسان حوزه شهری و سیاسی بر این عقیده 
بودند که شورای پنجم، سیاسی   ترین و ناکارآمد  ترین شورای شهر 
است، اما حاال باید نوشت شورایی   ها حتی سیاسی هم نیستند، 
چون اگر خرد و دوراندیش��ی سیاسی داشتند الاقل برای حفظ 
سبد رأی خودشان در دو سال دیگر هم که شده ناکارآمدترین 

چهره سیاسي را شهردار تهران نمی کردند. 
روز گذشته اعضای شورای شهر تهران بین چهار گزینه موجود 
برای تصدی شهرداری رأی گیری کردند که درنهایت دو نامزد 
به دور بعدی رفتند: عباس آخوندی با ۱6 رأی و پیروز حناچی با 
۱۱ رأی. با وجود مخالفت های گسترده ای که علیه شهردار شدن 
آخوندی از طیف های مختلف سیاسی صورت گرفته است و این 
انتقادات چند روز اخیر بیش از پیش هم شده است، ولی زد و بند 

شورایی ها ظاهراً قرار است آخوندی را شهردار کند. 
آخوندی که خودش این روز  ها مس��ئله اساسی سیاسی شدن 
مدیریت شهری است، روز گذش��ته در صحن شورا ضمن ارائه 
برنامه های خود در کمال تعجب گفت : »نباید پا را از گلیم فراتر 
گذاشت و شهرداری را درگیر فضاهای سیاسی کرد. شهرداری 
تهران باید از حیطه جنگ قدرت بیرون ب��رود و تبدیل به نهاد 

اجتماعی شود که بزرگ ترین تولید آن خلق امید است!«
    بازآفرین شهر نیستم !

آخوندي به بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: »باید جنبه های 
عینی شهر و جنبه های ذهنی شهروندان را در بازآفرینی شهری 
مورد توجه قرار دهیم. شهرداری تهران باید به ستاد بازآفرینی 

تبدیل شود.« 
اظهارات روز گذشته آخوندی درست برخالف متنی است که وی 
برای استعفایش خطاب به رئیس جمهور نوشته بود. او ۲۸ مهرماه 
در متن اس��تعفانامه اش که در آن به نوعی مانیفس��ت لیبرالی 
خودش را هم ش��فاف اع��الم می کند، گفته بود: »پیرو س��ه بار 
درخواستی که سال گذشته از محضر جنابعالی )رئیس جمهوری( 
داشتم اجازه می خواهم از خدمت شما از دولت رخصت بخواهم. 
به نظر نمی رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر 
جنابعالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. من براین اعتقاد هستم 
که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد 

بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیرپا گذاشت.« 
ح��اال همین وزیری ک��ه دلی��ل اس��تعفایش را بی اعتقادی به 
بازآفرینی شهری اعالم کرده است، قرار است با رأی شورایی ها، 

تهران را بازآفرینی کند!
   اشتغال به حاشیه به جای کار

سند سومین ش��هرداری پایتخت ظرف یک س��ال گذشته در 
حالی قرار است به نام آخوندی زده ش��ود که تهران در شرایط 
فعلی بی دفاع   ترین شهر ایران است. از طرف دیگر، کم کاری های 
شورای یکدست اصالح طلب – اعتدالی پایتخت هم قرار است 
پشت انتخاب آخوندی پنهان شود. شورایی که مرور کارنامه دو 
ساله اجرایی آن چیزی جز عوض کردن نام چند خیابان و میدان 
و انتخاب شهرداران مریض یا بازنشسته به دست نمی دهد حاال با 
یک انتخاب سیاسی دیگر در پی اشتغال اذهان به حاشیه مستمر 

است تا بلکه ناکارآمدی اجرایی کمتر به چشم بیاید. 
همین که مجموعه تیتر  ها و مطالب حوزه مدیریت ش��هری تا 
ماه   ها معطوف به شخص آخوندی باشد، شورایی  ها به هدف خود 
)بر صدر نشاندن حاش��یه به جای متن( رسیده اند. با اختالفات 
مبرهنی هم که بین آخوندی و دولت وجود دارد، این حاش��یه 
پررنگ تر و ادامه دارتر هم خواهد شد. تهران و به دنبال آن همه 
ایران اکنون به همکاری تمام قوا برای بازآفرینی و بهبود اوضاع 
مدیریت شهری نیاز مبرم دارد، ولی با اختالفی که شهردار آینده 
تهران با مجموعه دولت خواهد داشت،  باید منتظر پسرفت امور 

اجرایی شهر بود، نه پیشرفت و بهبود. 
   پایتخت، موش آزمایشگاهی برای حکمرانی جناحی

از طرفی دیگر هم اظهارات اخیر آخوندی نشان می دهد که او در 
پی پیاده سازی مدل خاص حکمرانی خود در تهران است. مدلی که 
رنگ و بوی لیبرالی و به کار حداقلی اعتقاد و ایمان دارد. آخوندی روز 
گذشته در صحن شورا به صراحت باز هم بر خطوط پررنگ لیبرالی 
در نحوه مدیریت آینده تهران و حکمرانی خاص پایتخت اشاره کرده 
است: »اعتقاد دارم شهر، سازمان اجتماعی و سلول تشکیل دهنده  
آن انسان متمدن عضو سازمان مدنی است. اگر بپذیریم که شهر 
سازمان اجتماعی است باید بپذیریم که این سازمان نیاز به یک نظام 
حکمروایی شهری دارد که باید دارای استقالل نیز باشد و هویت 
آن به درستی تعریف ش��ود . در حال حاضر در این میان یک نظام 
حکمروایی ملی داریم و فقط دولت مرکزی وجود دارد به این ترتیب 
مفهوم دولت محلی پذیرفته شده نیست و دولت محلی نیز وجود 
ندارد. این در حالی است که دولت محلی در سایر کشور  ها پذیرفته 
شده است و برخی از کشور  ها نیز نظام سه سطحی را پذیرفتند و 

سطح ایالتی نیز به آن اضافه شده است.« 
غالمحس��ین کرباس��چی که پیش از این تأیید کرده بود برای 
بستن لیست های ش��ورای پنجم، میلیاردی از اعضا پول گرفته 
شده است، دو روز پیش گفت: »همه گزینه های شهرداری تهران 
سیاسی هستند تعارف نداریم. افرادی که انتخاب می شوند، نوع 

انتخاب و نوع برخورد  ها سیاسی است.« 
انتخاب آخوندی به عنوان شهردار تهران مؤید دو موضوع جدی 
دیگر هم هست؛ برای اصالح طلبان مهم است که مدیران لیبرالی و 
تئوریک باشند، نه اسالمی و اجرایی، چون آخوندی بار  ها بر منش 
لیبرالی خودش تأکید کرده و بار  ها تالش ناکام داشته است که خود 
را تئوریک و نظریه پرداز جا بیندازد.  ترجیح سیاست بر خدمت که 
بر زبان پدرخوانده شورای پنجم هم آمده است، تهران را فشل تر از 
قبل خواهد کرد. از هم اکنون باید منتظر چالش های جدی مدیریت 

شهری در پایتخت و به تبع آن در سراسر ایران بود. 

   حضرت آیت اهلل خامنه اي در دیدار دست اندرکاران 
کنگره ش�هداي اس�تان قزوین:  بزرگداش�ت شهیدان 
ص�داي بیدارگ�ر و هوش�یارکننده آنان را ب�ه گوش همه 
مي رس�اند و دل ها را منقلب مي کند و بر همین اساس اگر 
روحیه جهاد و شهادت گس�ترش یابد، گرایش به شرق و 

غرب و کفر و الحاد رخت برخواهد بست. | صفحه 2

 رهبر انقالب : جهاد و شهادت  
 مانع گرايش

 به شرق و غرب مي شود

سر مقاله

علي سعيدي شاهرودي

 علل و عوامل 
شکست تحریم امریکا

پس از شکست نظام استکباری امریکا در جنگ سخت و ورود 
در عرصه نبرد نرم و عدم دستیابی به اهداف براندازانه خود در 
راهبرد تعامل و برجام، دشمن راهبرد خود را روی تحریم و به 
طور خاص فشار اقتصادی و عملیات روانی به منظور کشاندن 
مردم به عرصه تقابل با نظام متمرکز کرد و با پیش بینی بهار 
ایرانی و تابس��تان داغ، خیاالتی در ذهن خود پرورش می داد 
اما در عرصه ایران و جایگاه مواضع رهبری، دولت و مردم و در 
عرصه منطقه ای و بین المللی با واقعیاتی خالف انتظار خود 
مواجه گردید و باور نمی کرد که نه قدرت ائتالف سازی دارد 
و نه توان تأثیرگذاری در بحران های بین المللی و نه ظرفیت 
مهار رقیب را در توان خود می بیند و باید بپذیرد قدرت هژمونی 
امریکا رو به افول می باش��د . واقعیت فراروی ما این است که 
امریکا در زمینه تحق��ق اهداف خود از مجموعه فش��ار  ها با 
شکست مواجه شده و راه چاره ای جز پذیرش تدریجی بخشی 
از واقعیت ها را ندارد. با توجه به قاعده مش��هور در فلسفه که 
»علت محدثه علت مبقیه هم هست « مروری بر علل و عواملی 
که برخی علت و برخی آثار و نتایج آنها می باشد، می تواند ما را 

به آینده ای موفق تر رهنمون باشد:
تدابیر هوش��مندانه رهبری: بدون تردی��د یکی از مهم  ترین 
دالیل شکس��ت تحریم امریکا در س��ناریوی توصیف شده 
در س��ال ۹۷،تدابیر هوش��مندانه و مواض��ع صریح رهبری 
معظم)مدظله( بوده است. تعیین مس��یر حرکت برجام در 
راستای منافع و مصالح نظام، حمایت از دولت و هدایت مردم 

سه مؤلفه مهم در تدابیر ایشان بوده است. 
معظم له بالفاصله پ��س از خروج امری��کا از برجام فرمودند: 
»دعوای آنها با ما بنیادی اس��ت و امریکا ب��ا اصل جمهوری 
اسالمی مخالف است. دشمنی مس��تمر، عمیق و براندازانه 
امریکایی ها، دش��منی با اینجانب و دیگر مس��ئوالن کشور 
نیس��ت، بلکه خصومت ب��ا مجموعه نظام اس��المی و ملتی 
 اس��ت که این نظ��ام را انتخ��اب ک��رده و در راه آن حرکت 

می کند.«
مقاومت و ایستادگی مردم: درک درست مردم از روند انقالب 
و دسیسه های دشمن و شناخت پیامدهای نقشه های نظام 
سلطه و ایس��تادگی و مقاومت در برابر فشار  ها دومین عامل 
شکست نقش��ه دشمن به ش��مار می آید. عدم پاسخگویی و 
بی اعتنایی مردم به پادو  ها و عناصر مزدور دشمن که درصدد 
تبدیل برخی اعتراضات به حق به اغتشاشات بودند، نشان از 
انتخاب مسیر درست توسط مردم و پاسخ محکم به القائات 

دشمن بود. 
شکس��ت امریکا در منطقه: شکس��ت امری��کا و ناکامی در 
دس��تیابی به اهداف خ��ود در منطقه از دیگ��ر عوامل عدم 
موفقیت در تکمی��ل حلقه ه��ای تحریم به ش��مار می آید. 
هزینه های س��نگین مالی و صرف ۷ تریلی��ون دالر و تلفات 
قریب به 4 هزار نفر در عراق و شکست همه نقشه  ها در سوریه 
زمینه ساز تقویت جبهه مقاومت و جریان مقابل امریکا گردید 
و جبهه استکبار نتوانست با جداسازی سوریه و عراق از ایران 
زمینه انزوای ایران را فراهم نماید. امریکا طرح   ها و نقشه های 
زیادی را برای جداسازی سوریه از مقاومت و تغییر در نقشه 
منظقه داشته و سرمایه زیادی را گذاشته بود که با شکست 

مواجه گردید. 
ش��کاف در ائتالف اروپایی: امریکا در عرصه منطقه درصدد 
ائتالف سازی از کشورهای حاش��یه خلیج فارس با محوریت 
رژیم عربس��تان بود که ب��ا همه تالش   ها توفیق��ی در ایجاد 
ائتالف ولو در حد محدود را نداشته است، علنی شدن روابط 
و تعامالت رژیم آل سعود و رژیم صهیونیستی نه تنها منجر به 
ائتالف نشده بلکه باعث تشدید شکاف بین کشورهای عربی 
شده اس��ت. امریکا در ایجاد ائتالف در جنگ آل سعود علیه 
یمن با شکست مواجه گردید و کشورهای عربی یکی پس از 
دیگری در صدد ارتباط با سوریه هستند. امروز دیگر اروپا هم 
متحد و هم پیمان امریکا نیست و روسیه و چین هم در برابر 
امریکا ایس��تاده اند. بنابراین امریکا بیشترین امید را به اروپا 
داشت که اروپا هم نتواند پاس��خ مناسبی به درخواست های 

امریکا بدهد. 
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تهران 
شهر بي دفاع!
 شوراي شهر مي خواهد پس از انتخاب  ناکام
  دو   شهردار  براي بار سوم با ناکارآمدترین 
مدیر مسکن  و شهرسازي  به  پایتخت حمله ور شود
آخوندي در متن استعفا از وزارت آورده بود: 
 » به نظر نمی رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری
 بتوانم کار مؤثری انجام دهم.« 
حاال باید روشن شود سیاست هاي بازآفریني شهري مورد نظر 
دولت روحاني در شهر تهران چه سرنوشتي پیدا  مي کند

يکي بخر دوتا ببر به سبک سايپا!
سایپا: مشتریانی که ساندرو ثبت نام کرده اند، می توانند پراید و تیبا را به جای خودروی ثبت نامی تحویل بگیرند

   جوان آنالين

همین صفحه

 جنگ جانانه انصاراهلل 
براي حفظ الحدیده

  تع�داد کش�ته ها  و زخمی ه�ای ائت�الف متج�اوز عربی در 
24 ساعت گذشته به 180تن رسیده است 

 2  اعدامي دیگر 
در پرونده اخاللگران اقتصادي

خواننده »امريكا امريكا، ننگ به نيرنگ تو« در گفت وگو با »جوان« 
به شايعه اقامت در امريكا جواب داد

امريکا هنوز هم دزد 
جهان خواره است
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