
 گفت وگوي »جوان« 
با نويسنده كتاب »سرباز كوچك امام«

كارشناسان به اجرايی شدن مصوبه واگذاری 
سهام دولت در خودروسازان خوش بین نیستند

  ح�دود 60درصد مبتاليان به فش�ارخون باال، 
از اين مس�ئله آگاهي ندارند. به همین خاطر هم 
بناست در طرح ملي بسیج كنترل فشار خون 40 
میلیون نفر از افراد باالي 30 س�ال كشور تحت 

پوشش سنجش فشارخون قرار گیرند.

  يك موشك  كاتیوش�ا يك         شنبه شب به يك 
كیلومتری س�فارت امريکا در منطقه سبز بغداد 
اصابت كرد؛ موشکی كه باعث شد آژيرهای خطر 
در بزرگ          ترين س�فارت جهان به صدا درآيد. بر 
اثر اين شلیك كسی يا چیزی آسیب نديده ولی 
وزارت خارجه امريکا هشدار داده كه اين حادثه 

را جدی تلقی می كند

 دولت از خودروسازان 
دل نمی كند

وقتي مطلب سايت 
بیگانه علیه كتابم را ديدم 
سجده شکر به جا آوردم

آژیر قرمز سفارت امریکا 
در منطقه سبز بغداد

بسيج ملي براي كنترل فشار 
خون 40 ميليون ایراني 
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جعبه سیاه پرونده بابك زنجانی در دادگاه های علنی 

تعیین مجازات ۵ تا ۲۵ سال حبس برای مرتکبان اسید پاشی

ظرفیت غنی سازی اورانیوم کشور 4برابر شد

گشت زنی ناوشکن امریکایی در دریای چین جنوبی

يادداشت هاي امروز

ترامپ را به تله مذاکره اميدوار نکنيد
محمد اسماعيلي

2

زخم اشرافي گري بر پيکر انقالب اسالمي
سيدعبداله متوليان

2

چرا جنگ نمي شود؟
رضا حجت

15

ظرفيت غنی سازی اورانيوم 
ایران 4 برابر شد

  ديروز جمعي از خبرنگاران رسانه هاي کشور از تأسيسات 
هسته اي نطنز بازديد کردند. سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
در جريان اين بازديد اعالم  ک��رد که ظرفيت توليد محصول 
غنی سازی کشور بدون اضافه کردن س��انتريفيوژ، به حدود 

چهار برابر افزايش يافت  |   همین صفحه

ويژه هاي جوان  

 معاون مستعفي وزير، معاون رئيس جمهور مي شود!
 آسوشيتدپرس به نقل از مردم تهران: جنگ 

صفحه 2نمي شود

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه  31 ارديبهشت 1398   - 15 رمضان 1440

سال بیست و يکم- شماره 5657 - 16 صفحه
قیمت: تهران و استان البرز 1000تومان

 شهرستان ها 500 تومان

بزرگداش�ت س�الروز   پايداري رئی�س س�تاد مركزی 
آزادسازی خرمشهر گفت: عملیات الی بیت المقدس 
و آزادسازی خرمشهر توازن رزم بین ايران و عراق را 
به س�ود كش�ورمان تغیی�ر داد و پیام آش�کاری به 
ابرقدرت   ه�ا داش�ت ك�ه ايران تس�لیم نمی ش�ود. 
به گزارش »جوان«، س��ردار بهمن کارگر، رئيس ستاد 
گراميداشت سی و هفتمين س��الروز حماسه آزاد سازی 
خرمشهر در يک نشست خبری در تشريح برنامه های اين 
ستاد توضيح داد: خرمشهر پس از ۳5 روز مقاومت جانانه 
رزمندگان در روز چهارم آبان ماه س��ال 5۹ اشغال شد. 
پس از آن عمليات بيت المقدس، در روز دهم ارديبهشت 
ماه سال ۶1 طرح ريزی شد و به اجرا درآمد تا اينکه پس 
از 2۴ روز رزم بی امان رزمندگان ما توانستند در روز سوم 

خرداد سال ۶1 اين شهر را آزاد کنند. 
س��ردار کارگر افزود: عمليات الی بيت المقدس يکی از 
بزرگ ترين عمليات های دوران دفاع مقدس به ش��مار 
می آيد که در آن 5 ه��زار و ۷۰۰ کيلومتر مربع از خاک 
ميهن مان آزاد شد و 1۹ هزار بعثی اسير شدند. همچنين 
اين عمليات در بعد سياس��ی، نظامی و تبليغاتی چنان 
مهم بود که پس از اج��رای اين عملي��ات کمر بعثی   ها 
شکسته شد. اين عمليات توازن رزم بين ايران و عراق را 
به سود کشورمان تغيير داد و پيام آشکاری به ابرقدرت   ها 

داشت که ايران تسليم نمی شود. ما با وحدت و همدلی 
اين عمليات را به پيروزی رسانديم و در حقيقت عمليات 
الی بيت المقدس حضور ايران کوچک در خرمشهر بود و 
دشمن از اين حضور که همه اقشار در آن نقش داشتند 

غافلگير شد. 
رئيس بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش ه��ای دفاع مقدس 
يادآور شد: برای گراميداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر 
بيش از 5۰۰ برنامه اصلی از همه دستگاه   ها اجرا خواهد 
ش��د و ۳2 برنامه نيز در س��طح ملی برگزار می ش��ود. 
برگزاری صبحگاه مش��ترک ب��ه منظور گراميداش��ت 
حماسه آزاد سازی خرمشهر بر عهده سپاه پاسداران است. 
يکی از برنامه های شاخص اين روز برگزاری دوازدهمين 
کنگره ملی تجليل از ايثارگران با رويکرد شهدای اصحاب 
رسانه در روز دوم خرداد و با حضور رئيس جمهور است. 
همچنين 2۰۰ عنوان کتاب دفاع مقدس نيز در سراسر 
کشور رونمايی خواهد شد. جشنواره ملی شعر جوان هم 
برگزار می شود. همزمان با س��الروز آزاد سازی خرمشهر 
سه جلد دانش��نامه دفاع مقدس استانی برای نخستين 

بار رونمايی می شود. 
وی گفت: در اين راس��تا قرار است تا سال 1۴۰۰ تمامی 
استان   ها دانشنامه  دفاع مقدس خود را تهيه و چاپ کنند. 
عالوه بر اين جشنواره خاطره نويسی نقش زنان در دفاع 
مقدس هم برگزار خواهد ش��د. برگزاری نشس��ت های 

خاطره گويی، کرسی های دفاع مقدس و روايتگری بخش 
ديگری از برنامه های حماسه آزاد سازی خرمشهر هستند. 
همچنين 15 موزه دفاع مقدس که تاکنون افتتاح شده اند 
نيز مراس��م های متنوع و متعددی در اين راستا برگزار 

خواهند کرد. 
بنا داريم تا هفته دفاع مقدس امس��ال شش موزه دفاع 

مقدس نيز در استان های کشور افتتاح کنيم. 
س��ردار کارگر خاطر نش��ان ک��رد: برنامه های س��الروز 
آزاد سازی خرمشهر با شعار »ما پيروزيم « اجرا می شود. 
در اين راستا از روز چهار  ش��نبه اول تا روز   شنبه چهارم 
خرداد ماه برنامه ه��ای متعددی داريم. ب��ه اين صورت 
که روز اول خ��رداد به عنوان »رس��انه دف��اع مقدس و 
مقاومت«، روز دوم خرداد »روز شهدا، ايثارگران، پيروان 
واليت«، روز سوم خرداد » روز مقاومت و ايثار و پيروزی 
و روز واليتمداری« روز چهارم خرداد نيز »روز دزفول و 
مقاومت و پيروزی« نام گذاری شده است. در اين روز  ها به 
بازخوانی کارکرد رسانه   ها در دوران دفاع مقدس، تبيين 
معارف ش��هدای دفاع مقدس و مدافع��ان حرم، تبيين 
اهداف عمليات ال��ی بيت المقدس و ب��ه مقاومت مردم 

دزفول خواهيم پرداخت. 
در پايان اين مراسم سايت ش��هدای شاخص ۳1 استان 
رونمايي شد. در حال حاضر هر استان به معرفی 1۰ شهيد 

شاخص خود پرداخته اند. 

26 دی س�ال 95 بود كه  اداره كل امور بین الملل   جامعه
قوه قضائیه از دستگیری و استرداد يکی از متهمان اصلی 
پرونده فساد بزرگ نفتی خبر داد؛ متهمی كه تا آن زمان 
نامش زياد به گوش نخورده بود و حتی در جلسات رسیدگی 
به پرونده فساد نفتی، كمتر نامش به میان می آمد. هرچند 
كه درخواست استرداد متهم ابتدا به كشور مالزی ارسال و 
وی در آنجا دستگیر شد اما استرداد او ناكام ماند تا اينکه 
در كش�ور ديگ�ری شناس�ايی و دس�تگیر ش�د. 
عليرضا زيباحالت منفرد، فردی ب��ود که اولين بار عباس 
جعفری دولت آبادی دادس��تان عموم��ی و انقالب تهران 
از او به عنوان جعبه س��ياه پرونده نفتی ياد کرد اما »شاه 
کليد« پرونده نفتی و »رمز نجات « بابک زنجانی از ديگر 
القابی است که به وی می دهند.  فردی که در سال 1۳8۹ 

با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور 
مالزی داشته -  به گونه ای که مقام مشورتی داتو را دريافت 
کرده - موفق می شود مجوز فعاليت بانک اف. آی. آی. بی 
)First Islamic international bank(  را ب��رای 

اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ کند. 
توضيحات کامل را دادستان وقت تهران در اين خصوص گفته 
بود که اين فرد در خريد و ف��روش محموله های نفتی بابک 
زنجانی نقش داشته و پس از تأس��يس    بانک FIIB در واقع 
پروژه بابک زنجانی تکميل شد؛ چرا که اين پروژه يک بانک کم 
داشت که با کمک همدست او خريداری شد تا در بستر آن، 

بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد. 
کيفرخواست اين پرونده اواسط سال گذشته صادر شده بود. 
روز گذشته دادگاه به صورت علنی برگزار شد تا سرنخ های 
الزم برای کشف وجوه حاصل از فروش محموله های نفتی 

به بابک زنجانی به دس��ت آيد.  زيبا حالت در دادگاه ديروز، 
نحوه آشنايی خود با بابک زنجانی را تشريح کرد و گفت: از 
اقدامات بابک زنجانی خبر نداش��ته و توضيح داد: من در 
هيچ يک از جلسات آقای بابک زنجانی با شرکت های نفتی 
نبوده ام و صرفاً در راستای کمک به کشور و برای دور زدن 
تحريم    ها به جابه جايی و ذخيره سازی محموله های نفتی 
اقدام می کردم و هيچ گونه اطالع از قرارداد آقای زنجانی با 

وزارت نفت نداشته و ندارم. 
اين در حالی اس��ت که مدير حقوقی ش��رکت ملی نفت به 
عنوان شاکی پرونده بيان داشت: آقای منفرد از عمليات های 
مجرمانه آقای زنجانی اطالع و به آن علم داش��ته است. در 
راستای انجام اقدامات بزهکارانه در جهت نشان دادن کسری 
در محموله های نفتی، اين متهم اقدام به اضافه کردن آب به 

ميعانات نفتی می کرده است.

طب�ق مصوبه جديد مجل�س، مجرمان اسید پاش�ی 
در ص�ورت مطالب�ه از ناحی�ه ول�ی دم ب�ا رعاي�ت 
ش�رايط مق�رر ب�ه قص�اص نفس ي�ا عض�و محکوم 
و در ص�ورت م�رگ اس�یدپاش ي�ا ف�رار، دي�ه 
باي�د از صن�دوق بیت الم�ال پرداخ�ت ش�ود.

روز گذشته نمايندگان مجلس با طرح تشديد مجازات 
اسيد پاشی و حمايت از بزه ديدگان ناشی از آن موافقت 

کردند. 

مطابق اين طرح، مجرمان اسيد پاشی در صورت مطالبه 
از ناحيه ولی دم با رعايت ش��رايط مقرر به قصاص نفس 
يا عضو محکوم و در صورت مرگ اسيد پاش يا فرار، ديه 

بايد از صندوق بيت المال پرداخت شود.  
براس��اس ماده يک اين طرح هر کس عمداً با پاش��يدن 
اسيد يا هرگونه ترکيبات شيميايی با هر ميزان غلظت 
موجب جنايت بر نفس و عضو ش��ود، در صورت مطالبه 
از ناحيه مجنی عليه يا ولی دم حس��ب م��ورد با رعايت 

ش��رايط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو 
محکوم می شود. 

طبق تبصره اين ماده ريختن اس��يد يا س��اير ترکيبات 
ش��يميايی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون 

اسيد و اعمالی نظير آن در حکم اسيدپاشی است. 
همچنين بر اس��اس ماده 2 طرح مذکور، برای مرتکبان 
»اسيدپاش��ی« پنج تا بيش از 25 س��ال حبس در نظر 

گرفته شده است. 

ابالغیه ش�ورای عالی   سياسي در راس�تای اج�رای 
امنیت ملی، ظرفیت غنی س�ازی اورانیوم كش�ور با 
طراحی جديد به ح�دود چهار براب�ر افزايش يافت. 
ديروز جمعي از خبرنگاران رسانه هاي کشور از تأسيسات 
هسته اي نطنز بازديد کردند. به گزارش خبرنگار »جوان« 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي در جريان اين بازديد اعالم  

کرد که با توجه به ابالغيه اخير شورای عالی امنيت ملی و 
رياست جمهوری مبنی بر عدم رعايت سقف ۳۰۰ کيلويی 
UF6 در کشور و دستور رئيس سازمان انرژی اتمی برای 
ايجاد زمينه های الزم، ظرفيت توليد محصول غنی سازی 
کشور بدون اضافه کردن سانتريفيوژ، به حدود چهار برابر 

افزايش يافت. 
بهروز کمالوندی گف��ت که اين افزايش تولي��د از قبل در 

چارچوب ه��ای اجرايی معم��ول به اط��الع آژانس انرژی 
اتمی رسيده است.  به اين ترتيب ايران پس از اولتيماتوم 
18 ارديبهش��ت به طرف های اروپايی، در چارچوب مواد 
توافقنامه برجام، ميزان توليد اورانيوم با غنای۳/۶۷درصد 

خود را به حدود چهار برابر قبل افزايش داد. 
بر اساس اين گزارش خبرنگاران دو هفته ديگر هم بازديد 

مشابهی از آب سنگين اراک انجام خواهند داد.

تنش آلودی می�ان دو   بين الملل در ش�رايطی كه روابط 
اقتص�اد ب�زرگ جه�ان در جري�ان اس�ت، يکی از 
كشتی های جنگی ارتش امريکا در نزديکی جزيره ای 
كوچ�ك در دري�ای چین جنوب�ی گش�ت زنی كرد. 
به دنبال تشديد تنش های تجاری بين واشنگتن و پکن، 
تحرکات نظام��ی امريکا در نزديک��ی مرزهای چين نيز 
افزايش يافته است. به گزارش خبرگزاری رويترز، به گفته 
يک سخنگوی ارتش امريکا، ناوشکن امريکايی » پريبل « 
با موشک هدايت شونده عمليات گشت زنی در دريای چين 
جنوبی را انجام داده است. فرمانده کلی داس، سخنگوی 
ناوگان هفتم نيروی دريايی ارت��ش امريکا گفت: پريبل 
در 12 مايل دريايی از جزيره اسکاربرو به منظور مقابله با 
ادعاهای بيش از حد دريايی و حفظ دسترسی به آبراه     ها 

تحت عنوان قوانين بين المللی گشت زنی کرد. اين دومين 
عمليات ارتش امريکا در دريای چين جنوبی در يک ماه 
گذشته اس��ت. رئيس نيروی دريايی امريکا چهار    شنبه 
گفت، آزادی دريانوردی در دريای مورد مناقش��ه چين 
جنوبی بيش از حد در کانون توجه قرار گرفته است. اين 
آبراه شلوغ يکی از موارد مورد بحث در روابط امريکا و چين 
است که شامل جنگ تجاری، تحريم های امريکا و تايوان 
هم می شود. چين در جريان مذاکرات تجاری روز جمعه با 
امريکا لحن تندتری گرفت. اين مذاکرات دشوار يک هفته 
پس از تعرفه های تالفی جويانه جديد پکن انجام شد. از 
سوی ديگر، س��فير امريکا در چين قرار است در روزهای 
آتی برای نخستين بار از 2۰15 و در بحبوحه نبرد تجاری 
بين واشنگتن و پکن به تبت برود. اين سفر از سوی تری 
برنستاد، سفير امريکا در چين در پی تصويب قانونی در 

دسامبر گذشته ميالدی انجام می گيرد که در آن امريکا 
ملزم می شود از صدور ويزا برای مقام های چينی ممانعت 
کند که مسئول اعمال سياس��ت     هايی در محدود کردن 
دسترس��ی خارجی     ها به تبت اعمال می شود؛ سياستی 
که از سوی پکن به ش��دت مورد انتقاد قرار گرفته است. 
سخنگوی سفارت امريکا در چين در بيانيه ای اعالم کرد: 
اين س��فر فرصتی برای سفير امريکا اس��ت تا با رهبران 
محلی درباره نگرانی های مربوط به اعمال محدوديت     ها 
و س��رکوب های آزادی مذهب و فرهنگ و زبان تبتی به 
گفت وگو بنشيند. س��فير امريکا در چين از 1۹ تا 25 مه 
سال جاری ميالدی به مناطق چينگهای و منطقه همجوار 
آن يعنی تبت سفر می کند و ديدارهای رسمی با مقام های 
اين مناطق دارد و همچنين از مراکز فرهنگی و مذهبی 

بازديد خواهد داشت. 

سالروز میالد كريم اهل بیت امام حسن مجتبي)ع( مبارک باد

سردار كارگر در نشست خبری اعالم برنامه های سالروز آزادسازی خرمشهر:

دایره المعارف دفاع مقدس استان ها تا 1400 منتشر مي شود

امیدها براي بازگشت دالر به كانال 12هزار تومان تقويت شد  

سقوط دالر به كانال 13هزار تومان

ترامپ: جنگ  با ایران 
اقتصادي است

 جنگ طلبي ترامپ همچون كوه يخي در حال آب شدن است.  او كه مدت ها بر طبل جنگ با ايران مي كوبید  
در مصاحبه با فاكس نیوز گفت: من به دنبال جنگ با ايران نیستم اگر حمله اي انجام دهیم اقتصادي است
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