
 تداوم روابط ویژه خانواده ترامپ
 با سعودی 

به رغم انتقادهای جهانی از ولیعهد س�عودی در ماجرای 
قتل حمال خاش�قجی، ارتباط های ویژه خانواده دونالد 
ترامپ با سعودی     ها ادامه دارد. افشاگری نیویورك تایمز 
حاکی از این است که جارد کوش�نر، داماد ترامپ روابط 
ش�خصی خود را با محمد بن س�لمان حفظ کرده اس�ت. 
هرچند س��ناتورهای امریکا به دنبال تصوی��ب طرح    هایی در 
كنگره برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی و كاهش 
حمایت های نظامی از این رژیم هس��تند اما به نظر می رس��د، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و خانواده اش حاضر به تنبیه 
سعودی    ها نیستند و همچنان به حمایت های خود از مقامات 
ریاض ادامه می دهند. روزنامه نیویورک تایمز روز یك    ش��نبه 
در مقاله ای از روابط ویژه جارد كوش��نر، داماد ترامپ و محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی پرده برداشت. این روزنامه امریکایی 
با اشاره به اینکه مقامات امریکایی از روابط كوشنر با بن سلمان 
نگران بوده اند، به نقل از س��ه مقام سابق كاخ سفید نوشت:»از 
آنجا كه كوشنر در سیاس��ت بی تجربه بود، مستعد آن بود كه 
توسط سعودی     ها مورد سوءاستفاده قرار گیرد. برای جلوگیری 
از چنین موردی، رئیس جدید كاركنان كاخ سفید تالش كرد 
دستورالعمل های قدیمی را بازاعمال كند؛ دستورالعمل     هایی 
كه تأكید داشت كاركنان شورای امنیت ملی باید در تماس با 
رهبران خارجی حضور داشته باشند«. بر اساس این گزارش، 
با وجود این س��ختگیری     ها اما روابط خصوصی بن س��لمان و 
كوش��نر ادامه می یابد و آنها حتی یکدیگر را با نام كوچك صدا 
می زده اند. این روابط حتی پس از قتل خاش��قجی ادامه یافته 
اس��ت. به نوش��ته نیویورک تایمز، »پس از آنکه خاشقجی به 
قتل رس��ید و نهادهای اطالعاتی امریکا به این نتیجه رسیدند 
كه محمد بن سلمان دستور قتل او را صادر كرده است، كوشنر 
در كاخ س��فید به مهم  ترین مدافع بن س��لمان بدل ش��د. این 
مطلب را افرادی بیان داشته اند كه با مسائل داخلی كاخ سفید 
آشنایی دارند«. این روزنامه درباره روابط كوشنر و بن سلمان به 
خصوص در لحظه بحران به وجود آمده پس از قتل خاشقجی 
می نویسد:»این روابط منحصر به فرد بوده كه انداختن ترامپ در 
آغوش عربستان سعودی به عنوان یکی از مهم  ترین هم پیمانان 
بین المللی را رقم زد«. با وجود گزارش س��ازمان س��یا مبنی 
بر مقصر بودن بن س��لمان در ماجرای قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی، دونالد ترامپ تنها كسی است كه از 
ریاض حمایت كرده است و حتی حاضر نشد فروش تسلیحات 
به عربستان سعودی را متوقف كند. پیش از این برخی رسانه     ها 
اعالم كرده بودند كه كوشنر در ادامه حمایت دونالد ترامپ از 
محمد بن سلمان تأثیر زیادی داشته است و كوشنر سعی كرده 
با بزرگ نمایی معامالت نظامی امریکا و عربس��تان سعودی، از 
بار فشارهای داخلی علیه مقامات ریاض بکاهد.  به رغم حمایت 
ترامپ و خان��واده اش از ولیعهد س��عودی، نمایندگان كنگره 
به دنبال تشدید فشار    ها به س��عودی    ها هستند. گفته می شود 
نمایندگان كنگره قصد دارند خالد بن سلمان، سفیر عربستان 
در واشنگتن را كه گفته می ش��ود در ماجرای قتل خاشقجی 
نقش داشته است، اخراج كنند. نشریه »آتالنتیك« دیروز در 
یادداشتی به درخواست های حداقل یك قانونگذار ارشد كنگره 
امریکا برای اخراج سفیر عربستان سعودی به دلیل قتل جمال 
خاشقجی نوشت:»سفیر سعودی به واشنگتن دی سی برگشت 
اما آیا هیچ كس با او صحبت خواهد كرد«. این نشریه امریکایی 
نوشت:»سفیر سعودی در امریکا ش��اید آرام و بی سر و صدا به 
واشنگتن برگشته باشد اما او برای دیدار با قانونگذاران كنگره 

امریکا با مشکالتی مواجه خواهد شد.«

شناخت و اقدام همه جانبه؛ الزمه مقابله با تروریسم  نقدوبررسی نظریه دکتر رنانی درباره »پیری زودرس نظام حکومتی«
 در گفت وگو با دکترغالمرضاجمشیدی ها

اروپاییان سن هر نظام را ۴۰ سال قلمداد می کنند
  از دیرباز سیر به قدرت 

فریبا یوسفیان
  جوان آنالین

رسیدن تا اضمحالل 
فرد، گ��روه و جامعه، 
مورد بررسی اندیشمندان مختلفی قرار گرفته است. 
ابن خلدون با دالیل روانشناس��انه در پیوند با شرایط 
اجتماعی، بروز سه تغییر را پس از به قدرت رسیدن، 
در فرد بیان می کند؛ تکبر، اشرافیگری و تن آسایی. او 
بر اساس نظام های سلطنتی و خلیفه گری، در دولت  ها 
به چهار نسل بنیانگذار، مشاور، مقلد و منهدم کننده 
قائل بود. بر اس��اس این نظریه و نظریات مش��ابه آن 
برخی از اندیش��مندان از جمله دکتر محسن رنانی 
ضمن تحلیل چرخه انرژی حیاتی جمهوری اسالمی 
ارزیابی شان از نظام سیاسی ایران این است که نظام 
اس��المی دچار نوعی پی��ری زودرس در سیس��تم 
حکومتی شده اس��ت. جهت نقد و بررسی و صحت 
ادعای فوق به س��راغ دکتر غالمرضا جمش��یدی ها، 
جامعه ش��ناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

رفته ایم که گزارش آن در ادامه از نظر می گذرد. 
حرف های رنانی حرف نویی نیست

دکتر غالمرضا جمش��یدی   ها درباره میزان انطباق 
ادعای دکتر رنانی مبنی بر پیری زودرس سیس��تم 
حکومت��ی جمهوری اس��المی با واقعی��ات جامعه 
می گوید: »این نظریه که به صورت تلفیقی از نظریه 
»کارکردگرایی« و »سیستم دوری« بیان شده، حرف 
نویی نیست. قدمت نظریه کارکردگرایی، به افالطون 
و در آثار اندیش��مندان مس��لمان، به اب��ن خلدون 
می رسد. نظریه »پارادایم شیفت« به معنای عدول 
از آرمان های انقالب اسالمی است، به عنوان مثال با 
تعدیل رابطه با امریکا و ایجاد رابطه مسالمت  آمیز با 
او و اخیراً با ارائه این نظر در گروه های معتقد به آن، 
با نمودار  ها و نقل قول از دانشمندان غربی تالش در 

دادن وجهه علمی و پوشاندن نقاط ضعفش دارند.«
1- تعمیم بخشی از واقعیات به همه جامعه

دکتر جمشیدی   ها شش انتقاد را متوجه این نظریه 
دانس��ت و در توضیح انتقاد اول گفت: »در بررس��ی 
نظریه  ها ای��ن نکته را بای��د مد نظر داش��ت که هر 
نظریه ای بخشی از واقعیات جامعه را در بر می گیرد و 
بر تمام جامعه تطبیق ندارد. این هم تنها یک تئوری، 
فارغ از واقعیات جامعه اس��ت که در مورد بخشی از 

روابط صدق می کند و در مورد بخشی نه.«
2- نظریه ای فاقد بنیان های انسان شناسانه

وی دومین انتقاد وارد به نظریه دکتر رنانی را نداشتن 
بنیان های انسان شناسانه دانست و بیان داشت: »در 
ارائه این مدل به بنیان آن پرداخته نشده و بنیان انسان 

شناسانه ندارد. بنیان چنین نظریه ای کجاست؟«
3- چنین نظریاتی برگرفته از اروپاییان است

این اس��تاد دانش��گاه در توضیح نکته س��وم ضمن 
اروپایی خواندن مدل ارائه ش��ده توسط دکتر رنانی 
بیان داشت: »مدل ارائه شده به طرح مکانیزم خود 
به خودی می پردازد و نقش دولت  ها را در تسریع و یا 
مقابله با این روند نادیده می گیرد. اشتباه اساسی این 

نظریه این است که به سیر ایجاد تا فروپاشی دولت  ها 
می پردازد. در حالی که ارائه کنندگان، این تئوری را 
به کل نظام ما وارد می کنند، اما آسیب های موجود، 
به مردان سیاسی ما وارد است نه اصل نظام. چنین 
نظریاتی برگرفت��ه از آرای غربی و م��دل اروپاییان 
است که س��ن هر نظام را ۴۰ سال قلمداد می کنند. 
جان بولتون گفت: »ما در ۴۰ سالگی انقالب ایران، 
هستیم.«  در حالی که نظام حاکم بر کشور ما تفاوت 
بنیادین با نظام های دیگر دارد. در کشور ما، دولت، 
بخش��ی از نظام حاکم اس��ت و انقالب ما بر مبنای 
اسالم، با رهبری والیت فقیه و حمایت مردم به وجود 

آمده و تا به حال به حیات خود ادامه داده  است.«
4- بی توجهی به اصل والیت فقیه

دکتر جمش��یدی   ها به عنوان انتقاد چهارم با اش��اره 
به اصل والیت فقی��ه در نظام حکومت��ی جمهوری 
اسالمی ایران بیان داش��ت: »همانطور که گفته شد، 
نظام ما عالوه بر شباهت هایش به دیگر نظام ها، نقاط 
تمایز اساسی دارد که باعث دوام این نظام تا به امروز 
شده است و آن اصل »والیت فقیه« است. مردم هم با 
اعتقاد به این اصل تا به امروز از آن حمایت کرده اند. اما 
ارائه کننده این نظریه بی توجه به مصادیق نظام اسالمی 
در ایران، به آوردن مثال  هایی از جامعه امریکا و انگلیس 
اکتفا کرده اس��ت، بنابراین این نظریه تنها بخشی از 
واقعیات کشور ما را بیان می کند و مدل مناسبی برای 

جامعه و نظام جمهوری اسالمی ما نیست.«
5- جنگ موجب دوام جمهوری اسالمی شد

این هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران انتقاد 
پنجم به طرح مذکور را نادیده انگاشتن پیروزی های 
دوران کودکی انقالب دانس��ت و گف��ت: »در مدل 
ارائه ش��ده پس از ایجاد حکوم��ت، دوران کودکی، 
رشد و بلوغ و تکامل و تعادل و سپس مراحل افول تا 
فروپاشی آمده است، در حالی که انقالب ما در همان 
دوران کودکی با جنگ روبه رو شد که در چنین مدلی 
منجر به انه��دام حکومت می ش��ود در حالی که در 
کشور ما باعث رشد و سازندگی و دوام نظام اسالمی 

شد. چه عاملی ما را حفظ کرد؟ ایمان به خدا.«
6- نادیده انگاشتن دستاوردهای نظام

جمشیدی   ها در وصف شش��مین انتقاد وارد به نظریه 
دکتر رنانی گفت: »اشتباه دیگر این تئوری نادیده گرفتن 
مراحل رشد و دستاورد های حکومت است. انقالب ما 
عالوه بر تمام مشکالتی که حاصل اندیشه و سیاست های 
دولت  ها تاکنون بوده است، دستاورد های بزرگی داشته 
است. در ابتدا باید تأکید کرد که ایجاد انقالب اسالمی 
از معجزه های بزرگ تاریخ است. انقالب ما زمانی پیروز 
ش��د که در دنیا دین به پایان خود رسیده بود و امریکا 
قدرت بزرگ دنیا بود، به عنوان مثال در آن زمان تئوری 
»قایق های توپ��دار « امریکا مطرح ب��ود و تنها حضور 
قایق های توپدار امریکا در آب های هر کشوری تسلیم آن 
کشور را در پی داشت اما امروز با حمایت مردم از انقالب 
و ساخت تجهیزات بسیار پیشرفته نظامی، تئوری قدرت 

مطلق امریکا به فراموشی سپرده شده  است.« 

تاریخچه تروریسم به دور  ترین 
داود عامری
  یاداشت

تاریخ حیات اجتماعی انس��ان 
برمی گردد، اما در هیچ دوره ای 
انسان به اندازه آغازین سال های قرن بیست و یکم به صورت 
عریان با چهره خوفناک و خشونت  آمیز تروریسم مواجه نبوده 
است. این اتفاق به خصوص در منطقه آسیای غربی و در بین 
کشورهای اسالمی با شدت و به صورت وحشیانه، خسارت های 
غیر قابل جبرانی را به بنیان های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
و سیاس��ی مس��لمانان منطقه در کشورهای س��وریه، عراق، 
افغانستان و یمن وارد کرده است و اگر نبود جهاد و مبارزه و از 
خودگذش��تگی نیروهای مردمی و مدافعان حرم و پاسداران 
صلح، این آتش دهشتناک و ویرانگر می رفت که تمام منطقه را 

در خشونت و ویرانی گرفتار نماید. 
 بی گمان جهان، به خصوص بس��یاری از مس��لمانان منطقه، 
تبعات مخرب تروریس��م را با پوست و اس��تخوان خود لمس 
کرده اند و کمتر انسان سالم و خداجویی را می توان یافت که 
از جنایت های تروریست های س��ازمان یافته چون داعش و یا 
تروریسم دولتی در قالب حمالت به مناطق مسکونی در یمن 
و فلسطین متأثر نشده باشد، لذا باید گفت که تروریسم در نظر 

هر انسان سلیم النفسی محکوم و مطرود است. 
 اما نکته مهم تر ب��رای مقابله با تروریس��م بهره گیری از تمام 
مؤلفه های قدرت، از ساختارهای دولتی گرفته تا غیردولتی و 
افکار عمومی تمامی انسان  ها است که در این ارتباط می توان به 
نشست رؤسای مجالس کشورهای آسیایی در تهران اشاره کرد 
که باید به عنوان یک حرکت مبتکرانه برای برانگیختن دولت   ها 

و ملت   ها برای مبارزه با تروریسم قلمداد کرد. 
 آنچه مسلم اس��ت، تروریس��م فعالیت یک گروه شبه نظامی 
صرف نیس��ت، بلکه ظهور گروه های افراط��ی مانند گروهک 

تکفیری داعش در منطقه نشان داد که امروز تروریسم سازمان 
یافته با تالش عده ای منحرف از آموزه های اصیل دینی، به یک 
پشتوانه فکری دست پیدا کرده و تبدیل به جریان فکری شده 
است که در صورت حذف فیزیکی آن، نمی توان به نابودی کامل 
آن دلخوش بود، چراکه این نوع از تروریس��م با کمک بعضی 
قدرت های جهان��ی و غفلت دس��تگاه های بین  المللی به یک 
جریان فکری و سازماندهی شده تبدیل شده است که هر آن 
ممکن است از یک منطقه دیگر، چون خاکستری ویرانگر سر 
بیرون آورد، لذا برای مقابله با آن، ابتدا باید نسبت به شناخت 
کامل از انواع تروریسم پرداخت و سپس نخبگان و اندیشمندان 
جامعه این امکان را پیدا می کنند که به صورت فکری و زیربنایی 
با تفکرات و زیرساخت های نگرشی و ساختارهای آن به مبارزه 

همه جانبه برخیزند. 
دومین نیاز برای مبارزه با تروریس��م، ش��ناخت پیش��ینه و 
زمینه های ظهور این پدیده شوم در همه ابعاد و گونه های آن 
است.   این سخن بدین معناست که در صورت حذف کامل و 
فیزیکی تروریسم از جوامع انسانی، تا زمانی که زمینه ظهور آن 
از بین نرفته باشد، هر آن ممکن است از یک منطقه و کشوری 
این پدیده نامبارک، صورت زشت خود را به نمایش بگذارد، لذا 
یکی از الزامات مبارزه اساسی و بنیادی با تروریسم، شناخت 
زمینه های بروز و ظهور آن و برخورد فرهنگی با آن است یعنی 
باید بنیان فرهنگ و تفکر تروریس��م و حامیان آن را از میان 
برداش��ت.   س��ومین نیاز برای مقابله همه جانبه و بنیادین با 
تروریس��م، ش��ناخت گونه های آن اعم از امنیتی، اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و...  در مخفی   ترین کنش های تروریستی 
است. به عبارت دیگر اگرچه ظاهر رفتارهای تروریستی ممکن 
است متفاوت باشد و برخی از گونه های آن کم خطر تر به نظر 
برسد، اما این یک حقیقت است که خطر در فرهنگ و اندیشه 

تروریستی در همه ابعاد و گونه  ها نهفته است و تا این تفکر در 
عده ای جریان دارد، ممکن است تروریسم بسته به ابزارهای در 
دسترس افراطیون، در اشکال مختلفی ظهور پیدا کند. دیگر 
اینکه بعضی گونه های تروریسم زاییده قدرت های بزرگ برای 
رسیدن به اهداف خودشان است و توسط آنها مدیریت می شود، 
نظیر تروریس��م اقتصادی و فرهنگی. البته ناگفته پیداس��ت 
که نمی توان مدعی ش��د که در فعالیت های تروریستی همه 
بازیگران، به دنبال اهداف یکسانی هستند، اما می توان مدعی 
ش��د که نتیجه تمامی اقدامات تروریستی، بر هم زدن صلح و 
امنیت ملت  ها و انس��ان  ها و تغییرات زشت جهان امروز است 
و این عمل از جانب هیچ انس��ان و یا قدرتی مشروعیت ندارد 
و قابل قبول نیس��ت.   و اما نکته پایانی اینکه، به طور ضمنی 
اشاره کردیم که تروریس��م یک تفکر و جریان فکری است، بر 
این اساس مهم  ترین مبارزه در کنار برخورد قاطع و همه جانبه 
با تروریسم، مبارزه فکری و فرهنگی با پدیده ترور در گونه های 
مختلف آن اس��ت و این اتفاق تنها زمانی به درستی در جهان 
می افتد که همه مدعیان مبارزه با تروریسم به صورت صادقانه 
و با پرهیز از تقسیم پدیده ترور به خوب و بد بر اساس منافع، به 
مبارزه با آن برخیزند و از برخوردهای گزینشی بر اساس منافع 
خود با گروه های تروریستی خودداری کنند و قدرت های بزرگ 
دست از توطئه علیه مردم محروم جهان و چپاول آنها بردارند. 
در چنین شرایطی می توان به ریش��ه کنی پدیده غیر انسانی 

تروریسم در جهان امیدوار بود. 
البته نمی توان برای مقابله با تروریسم به قدرت های بزرگ و 
دستگاه های بین المللی و فراهم شدن همه شرایط امید بست 
بلکه باید از هر جا که می توان با تفکر درست برای مقابله اقدام 
کرد و در این مس��یر نخبگان جهان وظیفه سنگینی بر دوش 

دارند که امید است بر آن اهتمام کنند. 

س�رود هاي حماس�ي و   فرهنگي دبیر چهارمین جشنواره 
آوا هاي انقالبي مي گوید: متأسفانه در فراز و فرودي که در 
این سال ها در حوزه موس�یقي ایراني رخ داده، غفلت در 
تولید سرود بیشتر از س�ایر حوزه ها بوده است، از این رو 
قصد داریم به قدر وسع و بضاعت خود جریان تولید سرود 
را دوباره احیا کنیم و با این کار کالم را به ارزش اصلي خود 
برس�انیم. حدود 4۰۰ س�رود در این جش�نواره تا به حال 
دریافت کرده ایم که بیش از نیم�ي از آنها حرفه اي تولید 

شده اند. 
جمش��ید جم در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، در 
خصوص برگزاري این جشنواره با بیان اینکه این انجمن برنامه 
ریزي هاي کالن در عرصه سرود و موس��یقي اصیل ایراني را 

دارد، گفت: چهارمین جشنواره سرود هاي حماسي و آوا هاي 
انقالبي با هدف معرفي اس��تعداد هاي ناب سرود و موسیقي 
که از اقلیم و اقوام ایراني سرچشمه مي گیرد در دي ماه سال 
جاري برگزار مي شود.  رئیس انجمن موسیقي سازمان بسیج 
هنرمندان ادامه داد: در این مس��یر سازمان بسیج هنرمندان 
از اس��اتید مطرح و صاحبنام کش��ور دعوت کرده که به بهانه 
برگزاري جشنواره، حرکت عظیم و کوشش الزم در مسیر تولید 
سرود هاي انقالبي در استان ها آغاز شود. جم ادامه داد: متأسفانه 
در فراز و فرودي که در این سال ها در حوزه موسیقي ایراني رخ 
داده، غفلت در تولید سرود بیش��تر از سایر حوزه ها بوده است 
از این رو قصد داریم به قدر وسع و بضاعت خود جریان تولید 
س��رود را دوباره احیا کنیم و با این کار کالم را به ارزش اصلي 
خود برسانیم. طي این سال ها در بسیج هنرمندان تالش هاي 

زیادي براي شناسایي استعداد هاي جوان و پرورش نخبگان 
هنري انجام داده ایم. وي در ارتباط با شناسایي استعداد هاي 
هنري در جشنواره گفت: برنامه ریزي ما در بسیج هنرمندان 
این است که تمام اس��تعداد هاي شناسایي ش��ده در فرآیند 
جشنواره را به جامعه هنري معرفي کنیم و تولیدات آنها را در 
یک قالب مجموعه اي به دیگر استان ها ارسال و معرفي کنیم 
تا تمام اس��تان ها از استعداد هاي جوان اس��تان هاي همجوار 
خود آگاه و زمینه تعامل و تبادل فراهم ش��ود. ت��ا امروز ما در 
این جشنواره حدود ۴۰۰ سرود دریافت کرده ایم که بیش از 
نیمي از آنها حرفه اي تولید شده اند و این براي ما شگفت انگیز 
است. چهارمین جشنواره سرود هاي حماسي و آواهاي انقالبي 
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي دي ماه 

امسال برگزار مي شود.

يادداشت هاي امروز

تبعات اقتصادي خروج 700 هزار مهاجر 
افغاني چيست؟ /  مهران  ابراهيميان

۴

تغييرات به نفع اميد و  کارآمدی
رسول سنائی راد

2

دورنماي سياسي جنگ تجاري امريکا و چين
سيد رحيم الری

15

جدیدترین دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
اقشار بسیج  به نمایش درآمد

س�ردار غيب پرور: اس�تقالل و خودباوري  از برکات 
انقالب اسالمي بود . صفحه 2

رونمايي از  4 طرح جديد 
فناورانه بسيجيان

ويژه هاي جوان  

 برای درخواست منع بازنشستگی 
دولت اول است

 ظريف به تيتر کيهان رسيد؟
صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دو شنبه  19 آذر 1397   -    2 ربیع الثانی 144۰
سال بیستم- شماره 5536 - 16 صفحه

قیمت:5۰۰تومان

گمرك جمهوري اسالمی ایران

م الف: 3278

اطـالعیـه

رجوع شود به صفحه 3

آقاى فیروز جاللى فرزند مهدى 

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

تولید سرودهاي حماسي  احیا مي شود

معاون حقوقي رئیس جمهور: فساد اصلي از ساختار خود دولت است

 کاسبي 18 ميليارد دالري
 از 40 بخشنامه فساد زا

سخنگوي قوه قضائیه جزئیات حکم قطعي 12مفسد مالي را اعالم کرد
تأیید حکم اعدام  درمني  و 15 سال حبس رئیس ثامن الحجج

رئیس اتاق بازرگاني تهران: براي کنترل ارز تا به امروز 4۰ بخشنامه صادر شده است و شرایطي را فراهم کرد که افرادي 
فرصت طلب از آن سوءاستفاده کنند

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسي:

 چگونه دخالت های خارجی در تجمعات ایران
 حق مردم و حق دولت را سلب می کند؟

 کاهش 1/2 میلیون بشکه اي تولید جهاني نفت 
و سر درد رئیس جمهور امریکا

تصمیم اوپك و غیراوپك براي کاهش تولید، ضربه 
س�ختي به امریکا وارد کرد و تمامي س�ناریوهاي 
ترام�پ را براي کاهش بیش�تر قیم�ت نفت بر هم 
ریخت. در حالي که به نظر مي رسید استقالل اوپك 
در حال فروپاشي اس�ت، اما این تصمیم نشان داد 
این سازمان همچنان مؤثرترین سازمان در حوزه 

نفت و انرژي جهان است. 

 محدودیت تراکنش بانکي
 براي هر کدملي آغاز شد

 آستان قدس
  ماليات مي دهد

سراغ  یقه سفيدها   بروید

 ترامپ 
در خاك اوپك

 طالقاني پدر ملت بود 
و مصادره شدنی نيست

سقف تراکنش 1۰۰ میلیوني 
در 24  ساعت

 دوگانه های
  جهان غرب

 از تهران تا پاريس

12

4

2

16

گفت وگوي »جوان« با کارگردان »پدر طالقاني« 
بعد از رونمایي در سینما حقیقت

    اقتصادي

لیبرمن: ننگ 
شکست از غزه 
با »سپر شمالی« 
پاك نمي شود
  هرچند گفته می ش�ود نتانیاهو عملیات 
»سپرش�مالی« در امتداد مرزهای جنوبی 
لبنان را برای انحراف توجه      ها از فساد داخلی 
و شکست در نواره غزه آغاز کرده است اما 
خود رهبران صهیونیس�تی اذع�ان دارند 
شکست از حماس لکه ننگی است که با این 

عملیات های انحرافی پاك نخواهد شد.
صفحه 15
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