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    بيش از ۱۰ هزار پرستار با امضاي پويش »سپاس رهبرم« 
حمايت خود را از مواضع حكيمان��ه، مقتدرانه و افتخار آفرين 
رهبر معظم انقالب در مورد واكسن كرونا و نيز مسائل زيربنايي 

حوزه مراقبت هاي پرستاري اعالم كردند | صفحه3

    سرلش��كر باق��ري: ناوبن��در جمهوري اس��المي مكران 
يك پايگاه ش��ناور دريايي ارزشمند براي توس��عه و تعميق 
فعاليت هاي حمايتي و عملياتي جمهوري اس��المي ايران در 

درياهاي دوردست خواهد بود | صفحه2

    سرلشكر سالمي: رژيم صهيونيستي از درون پوسيده شده 
و تعادل خود را از دست داده، وضع امريكا را هم كه مي بينيم. 
اين در حالي است كه ما از برجام مستغني شده ايم و آنها چه به 

برجام برگردند چه نه، براي ما فرقي ندارد. | صفحه2

    سينماي دفاع مقدس با وجود مشكالت عديده اي كه در 
مسير توليد فيلم با آن روبه رو اس��ت، امسال نيز در جشنواره 
فيلم فجر حضور خواهد داشت. فيلم سينمايي »تك تيرانداز« 
از توليدات سينمايي انجمن سينمايي انقالب و دفاع مقدس، 
بنياد فرهنگي روايت اس��ت. اين فيلم نگاهي دارد به زندگي 
شهيد عبدالرسول زرين، تك تيرانداز اسطوره اي دوران دفاع 
مقدس كه عراقي ها به او لقب »گردان تك نفره« داده بودند. 
»تك تيرانداز« به كارگرداني علي غفاري در حال ساخت است 
و »جوان« در گفت و گو با ابراهيم اصغري تهيه كننده اين فيلم 
به س��ينماي دفاع مقدس و آخرين وضعيت »تك تيرانداز« 

پرداخته است| صفحه16

    روحاني ارديبهش��ت 92 در مقام كاندي��داي انتخابات 
رياس��ت جمه��وري و در حالي ك��ه محم��ود احمدي نژاد، 
رئيس جمه��ور بود، معتقد ب��ود اوضاع اقتص��ادي ربطي به 
تحريم ها ن��دارد و حتي ي��ك مديريت خوب مي توانس��ت 
جلوي تحريم ها را بگيرد. هشت س��ال بعد اما، او در جلسه 
هيئ��ت دولت و در حالي كه هفت س��ال ب��ود رئيس جمهور 
شده بود، گفت: »كسي كه مي گويد تحريم اثر ندارد، حامي 

امريكاست« | صفحه5

    قصه پرغصه تملك واحدهاي توليدي از س��وی بانك ها 
تمامي ندارد. به گفته معاون قضايي دادس��تان كل كش��ور 
محاسبه سود تس��هيالت توليد و صنعت شبيه شعبده بازي 
است چراكه توليدكننده مي گويد ۵ميليارد تسهيالت گرفته 
است، ۱۰ ميليارد پرداخت كرده و هنوز ۱۵ميليارد مانده، به 
طوري كه بيش از 2هزار واحد توليدي به وسيله بانك ها تملك 
و تعطيل شده اند و تعداد زيادي نيز در مراحل اجرايي بالتكليف 

هستند و هر لحظه ممكن است تعطيل شوند | صفحه12
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نسل جوان، سينماي 
قهرمان محور را مي پسندد

استيضاح با وحشت شورش

   دموكرات ها سرانجام روند استيضاح ترامپ را به جريان انداختند تا طی همين سه، چهار روزه كار او را يكسره كنند. با نزديك شدن به مراسم تحليف جو بايدن، دست كم ۱۵هزار نيروی امنيتی تفنگ به 

دست، در واشنگتن دی سی مستقر شده اند تا تضمين كنند كه از ميان 7۵ ميليون طرفدار ترامپ، مجدداً عده ای به نهادهای عمومی امريكا حمله نكنند يا فراتر از آن، كسی از مقام های امريكايی را ترور نكنند، 
به خصوص كه اف بی آی سه         شنبه شب يك مظنون سوءقصد به جان پلوسی، رئيس مجلس نمايندگان را باز داشت كرد. اين وضع فقط مربوط به واشنگتن دی سی نيست،چون كه ظاهراً هر ۵۰ ايالت امريكا 

در فاصله كوتاه تا تحليف بايدن، به حال آماده باش درآمده اند| صفحه15

 همزمان با آغاز استيضاح ترامپ 15هزار تفنگدار در واشنگتن مستقر شدند و هر 50 ایالت امریکا در حالت آماده باش نظامی قرار گرفتند
 تصاویر پادگانی شدن کنگره امریکا و گزارش احتمالی شورش های سراسری طرفداران ترامپ

ایاالت متحده را به یک سيرک تماشایی برای ناظران جهانی تبدیل کرده است

یادداشت  سیاسی

 ضرورت راهبردی 
حمایت از دوستان منطقه ای

رسولسنائیراد

در امان ماندن كش��ورمان از خسارت های توس��عه طلبی تروريسم 
صهيونيستی و تروريسم تكفيری در سال های گذشته، مديون عمق 
راهبردی ايجاد ش��ده توسط شهيد س��ليمانی و يارانش و مقاومت 
اس��المی از لبنان تا عراق اس��ت كه به عنوان دوس��تان و هواداران 
جمهوری اسالمی ايران شناخته ش��ده و درهمان حال كه از خود 
در برابر تروريسم وحشی و عناصر نيابتی امريكا دفاع كرده اند، مانع 
توسعه و خطرآفرينی آن عليه ايران اسالمی شده اند.  تجارب فوق، 
بعالوه اين واقعيت آشكار كه امريكايی     ها راهبرد سلطه جويانه خود بر 
غرب آسيا را با سياست بی ثبات سازی پيش می برند، ايران اسالمی را 
ناچار به امتداد و تثبيت عمق راهبردی و توسعه و تقويت جغرافيای 
مقاومت و حمايت از دوس��تان و هواداران خ��ود می كند كه گرچه 
هزينه     هايی دارد، اما اين هزينه     ها از تحمل جنگ و درگيری در مرز     ها 
و يا كشيده شدن آن به درون مرز     ها به مراتب كمتر است. ضمن آنكه 
بخش اعظمی از اين دوستان با نگاه دينی و انقالبی و احساس تهديد 
و خطر مشترک بدون چشمداشت مادی اين همراهی و حمايت را 

انتخاب كرده اند | صفحه2

یادداشت  بین الملل

 هجوم نیابتی رژیم صهیونیستی
 به مقاومت عراقی

هادیمحمدی

بهترين توصيف برای اوضاع حاكميتی امريكا اين اس��ت كه در مرز 
آشوب و جنگ داخلی قرار دارد و دستگاه های نظامی پنتاگون فاقد 
صالحيت عملياتی هستند. از سوی ديگر در هفته اخير شاهد استمرار 
روزانه اقدامات مقاومت عراقی بر شبكه لجستيكی نظاميان تروريست 
امريكايی در استان های مختلف هستيم ولی فرماندهان امريكايی با 
نگرانی از گسترش كمی و كيفی عمليات های مقاومت عراقی، دست 
به واكنش نزده ولی روند فعل��ی را برای اخ��راج نظاميان امريكايی، 
پرشتاب ارزيابی می كنند كه يادآور شرايط سال های 2۰۰6 تا 2۰۱۰ 
آنها در عراق است. بدين سبب مقامات امريكايی به دنبال روش های 
غيرمستقيم و نيابتی رفته اند تا از ميزان شكنندگی اوضاع نظاميان 
خود و حضور اشغالگرانه كه اخيراً ناچار به تخليه پادگان K۱ و انتقال 
نيرو و جنگ افزار و تجهيزات آن به پايگاه الحرير در استان اربيل شدند، 
بكاهند. نتانياهو نيز در رژيم صهيونيس��تی تنها با ماجراجويی های 
امنيتی، قادر است در مقابل رقبای سياسی خود، به ويژه بنی گانتس كه 
هر لحظه برای ساقط كردن وی در تالش است، ابتكار عمل را در دست 

گيرد و از قدرت حذف نشود | صفحه15

    مستند »استان چهاردهم« به كارگرداني »محسن كريميان« موفق شد فانوس بخش حافظه ملي )تاريخ سياسي( يازدهمين دوره جشنواره مردمي 
فيلم عمار را به علت »اهميت موضوع، تدوين مناسب و مستند افشاگرانه عليه پهلوي« دريافت كند. خيانت پهلوي دوم در رابطه با مسئله جدايي بحرين 

از ايران موضوعي است كه در اين مستند به آن پرداخته شده است | صفحه10
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