
    رئيس جمهور در حالي از بهتر بودن وضعيت اقتصادي 
كشور و همزمان چرخش ماشين هاي غنی سازی صحبت 
مي كند كه هم صحبت با مردم كوچه و خيابان و هم رجوع 
به آمارهاي رسمي كه از سوي مراكز دولتي منتشر شده 

نشان مي دهد حقيقت چيز ديگري است

    روز گذشته در حالي كه سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
و مع��اون انتظامي وزير كش��ور همچنان تصميم گي��ري درباره 
س��فرهاي نوروزي را به روزه��اي پيش رو موك��ول كردند، وزير 
بهداشت به صراحت از مردم خواس��ت بار و بنديل سفر نبندند و 
فكر سفر رفتن را از خيالشان بيرون كنند. نمكي اما ابزار ديگري 
غير از توصيه و خواهش ندارد! به رغم آنكه مديريت كنترل كرونا 

و درمان بيماران كرونايي با وزارت بهداشت است انگار حرف وزير 
متولي سالمت جامعه در شرايط بحراني شيوع كرونا خريدار ندارد 
و با وجود قاطعيت وي درباره لزوم ممنوعيت سفر در شرايط حاد 
كنوني، دولت براي اجراي اين ممنوعيت و اتخاذ تدابيري براي 
ممانعت از برپايي سفرهاي نوروزي برنامه اي ندارد. حتي برعكس 
انگار تمام تالش ها در راستاي برپايي س��فرهاي نوروزي است؛ 

سفرهايي كه مي تواند وضعيت آتشين خوزستان را به ساير نقاط 
كشور تسري دهد. حاال وزارت بهداشت تمام بضاعتش را به كار 
گرفته و به ج��ز التماس و خواهش، در پيامك��ي به تمامي مردم 
كشور از مردم خواسته در شرايط كنوني سفرهايشان را تعطيل 
كنند و به خصوص اگر كار ضروري ندارند از س��فر به خوزستان 

پرهيز كنند | صفحه 3 

گفت وگوی »جوان « با سردار »محمدحسين دينی« درباره 
يادواره »ستارگان دوكوهه« با محوريت شهيد ابراهيم همت  

كه امروز در حوزه هنری برگزار می شود

 بازتوليد »رئيس جمهور تداركاتچي نظام است« 
 پس از 8سال فرصت سوزي در عالي ترين 

سطح قدرت

    مدير نظارت بر بورس ها: در ارديبهشت ۱۴۰۱ اگر 
ارزش دارايی پرتفوی س��هامداران خرد كمتر از ارزش 
دارايی ها به اضافه ۲۵ درصد بود مابه التفاوت آن به همه 

اين افراد پرداخت خواهد شد

3 نظامي ديگر امريكايي 
قرباني تداوم اشغال عراق

آقاي روحاني!
  نه اقتصاد چرخيد 
و نه سانتريفيوژها

لشکر 27 بیشترین 
 فرماندهان شهید را 
در دفاع مقدس دارد

تضمين سود 25درصدی 
برای 4/5 ميليون سهامدار

شبكه خشونت خانگي!

رئیس جمهور تدارکاتچی 
با این همه خواهان!
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یادداشتبینالملل

یادداشتاجتماعی

یادداشتسیاسی

یادداشتورزشی

یادداشتفرهنگی

 بایدن روی ریل گذاری 
سیاست های ترامپ

آقایان  وكالی كانون! لطفاً وقتي

 

 به دادگاه مي روید ماسك بزنید، همین

 پیروي از منطق مبارزه در قرآن
در سیره والیت

توهین به مجلس،  نتیجه مماشات 
با متهمان ویلموتس گیت

زخمی  كه از لس آنجلس 
مي خوریم!

هادی محمدی

محمدصادق فقفوري

سيدعبداهلل متوليان

سعيد احمدیان

جواد محرمي

باي��دن در قبال اي��ران و برج��ام تمامی اه��داف و روش   ها و 
سياس��ت   ها برآنچه ترامپ دنبال می كرد، باقی مانده و برای 
برجام پالس ي��ا تغيير در محتوای برجام، ب��ا حفظ ابزارهای 
تحريم حداكثری، به دنبال مذاكره اس��ت. او در قبال روسيه 
و چين بر ادبيات تهديد و حتی با چال��ش امنيتی، در همان 
رويكردهای اقتصادی گذشته اصرار دارد و شعارهای حقوق 
بشری را به جعبه ابزار سياست خارجی خود افزوده است، يعنی 
در كنار ريل گذاری های اساسی سياست  خارجی دوره ترامپ، 

فقط ابزارهای جديدی را بدان افزوده است | صفحه 15

كانون هاي وكال هم نامه زدند كه به ما واكسن خارج از نوبت 
بزنيد! عجب دنيايي شده است كه در روز روشن، رانت خواران، 
رانت خودشان را در زرورق پيچيده، مكتوب مي كنند و فرياد 
هم مي زنند؛ آنگاه با كت و شلوار و كراوات برايش استدالل هم 
مي كنند، البته استدالل كه چه عرض كنم، مغالطه اي از نوع 
»رفع مقدم« يا »ايهام انعكاس« و حتي »سوتاليف«. خالصه 
همه جور چيزي به هم مي بافند تا ويژه خواري را توجيه كنند. 
بدبختي مضاعف تر آنكه همين ها خودشان را فرشته عدالت 
مي نامند و بر اين قائلند كه اگر نباش��ند، كميت عدالت لنگ 
است! واي بر عدالتي كه فرشته اش اينچنين به غايت ويژه خوار 

و انحصارطلب و مغلطه باز باشد | صفحه 3

انقالب اسالمي ايران با تمسك و بهره گيري از منطق مبارزاتي 
ق��رآن كريم در چه��ار دهه گذش��ته، با عب��ور از گردنه هاي 
صعب العبور تحريم ها، تهديدها و فشارها، فرصت سازي كرده 
و ضمن شكست دسيسه ها و برنامه هاي نظام سلطه به پيشبرد 
اهداف خود پرداخته است. قرآن كريم براي مبارزه با دشمنان 
داراي منطقي قوي و كارآمد اس��ت. به عنوان مثال اگر قرآن 
در آيات ۵۷ و ۵۸ س��وره انفال ما را به خروج از پيمان  پس از 
عهدشكني و پيمان شكني دشمن دعوت مي كند بالفاصله به 
راه خنثي سازي تالش دشمن براي تحميل فشار بيشتر جهت 

بازگشت به پيمان پرداخته است | صفحه 2

صحبت های توهين آميز ديروز محمود اسالميان، عضو سابق 
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال و از متهمان پرونده ويلموتس 
عليه نمايندگان مجلس را بايد به پای اهمال نهادهای قضايی 
و بازرسی نوشت. نهادهايی كه به جای برخورد با مديرانی كه 
در دوران مسئوليت شان در فوتبال تنها در يك فقره بيش از ۸ 
ميليون يورو به بيت المال خسارت زده اند، از كنار چنين فساد 

آشكاری عبور می كنند | صفحه 13

ما نسبت به نياز هنري و موسيقايي كودك و نوجوان خودمان 
كوتاهي كرده ايم. كودك و نوجوان را در فضاي ش��لوغ و بزرگ 
جهان امروز به حال خود رها كرده  و فرصت ها را س��وزانده ايم. 
حاال كرونا محافل جمعي و رسمي مذهبي ما را به محاق برده و 
سر ما و بچه هايمان را در فضاي مجازي فرو كرده و صحنه جنگ 
را در جايي ديگر برايمان طراحي نموده اس��ت. فضاي مجازي 
البته صرفاً براي ما تهديد نيست و اتفاقاً اگر درك الزم استفاده 
از آن را داشته باشيم، مي تواند نقطه قوت ما باشد. جنگ نرم نياز 
به مديران فهيم، آگاه و دورانديش دارد. هنوز هم دير نش��ده، 
خواننده لس آنجلسي مشغول كار خودش است و ما اينجا عاقالنه 

كار كنيم، باز هم غافلگير نخواهيم شد | صفحه 16

مع�اون توس�عه مش�اركت هاي كميته ام�داد از 
ايج�اد 54 ه�زار پاي�گاه جم�ع آوري كمك هاي 
مردم�ي در روز جش�ن نيك�وكاري خب�ر داد و 
گفت:  امس�ال كمك هاي مردمي نس�بت به سال 
گذش�ته با رش�د 61 درصدي روبه رو بوده است. 
عليرضا عس��گريان، معاون توس��عه مش��اركت هاي 
كميته امداد با اشاره به برگزاري جشن نيكوكاري در 
۱۴ اسفند اظهار داش��ت: از امروز به مدت يك هفته 

جشن نيكوكاري در كل كشور برگزار مي شود. 
وي با بيان اينكه جشن نيكوكاري يكي از قديمي ترين 
و پرسابقه ترين جشن ها در كشور است، گفت: از مردم 
خواهش مي كنيم در ش��رايط سخت به صورت ويژه 

احساسات خود را به همنوعان ابراز كنند. 
عس��گريان از ايج��اد ۵۴ ه��زار پاي��گاه جمع آوري 
كمك هاي مردم��ي در روز جش��ن نيك��وكاري در 
كل كش��ور خبر داد و گفت: اي��ن پايگاه ها با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي آماده جمع آوري كمك هاي 

نقدي و غيرنقدي مردم است. 

معاون توسعه مشاركت هاي كميته امداد با اشاره به 
روش هاي جمع آوري كمك هاي مردمي به نيازمندان، 
بيان داش��ت: مردم مي توانند به مراكز نيكوكاري در 
مس��اجد، دفاتر كميته ام��داد و درگاه كميته امداد 

مراجعه و كمك هاي خود را ارائه كنند. 
وي با اشاره به اجراي طرح ايران مهربان در راستاي 
كمك به نيازمندان خاطر نش��ان كرد: مبالغ نقدي 
جمع آوري شده از سوي مردم بالفاصله بين نيازمندان 

توزيع مي شود؛ ضمن اينكه اجناس كمك شده نيز با 
يك روز تأخير بين نيازمندان توزيع خواهد شد. 

عس��گريان با اش��اره به مش��اركت دانش آموزان در 
كمك رس��اني به نيازمندان ابراز داش��ت: امسال در 
شبكه ش��اد اين موضوع ارائه و بارگذاري مي شود تا 
دانش آموزان بتوانند كمك ه��اي خود را ارائه كنند؛ 
ضمن اينكه به همه دس��تگاه ها ني��ز فراخوان داده 

شده است. 
معاون توسعه مشاركت هاي كميته امداد با اشاره به 
طرح اكرام  افزود: بي��ش از ۱3۰۰ ميليارد تومان در 
اين طرح جمع آوري شده؛ ضمن اينكه ۱۴۰۰ ميليارد 

تومان زكات جمع آوري شده است. 
وي از كمك ۲هزارو۵۰۰ ميلي��ارد توماني مردم به 
صورت مستقيم به نيازمندان خبر داد و گفت: در كل، 
با اجراي طرح هاي ايران همدل و برنامه هاي مختلف 
جمع آوري كمك براي نيازمندان، حدود 6۱ درصد 
افزايش را در كمك مردم به نيازمندان در سال جاري 

نسبت به سال گذشته شاهد هستيم. 

آنتوني بلينك��ن وزير خارج��ه امريكا ديش��ب در 
س��خنراني خود درباره سياس��ت خارجي امريكا به 
»ممانعت ايران از رس��يدن به س��الح هسته اي« به 
عنوان يكي از محورهاي مهم سياست خارجي دولت 
پرزيدنت بايدن اشاره كرد و مدعي شد كه اين كشور 
همزمان با استفاده از قدرت نظامي به ديپلماسي نيز 

ادامه خواهد داد. 
به گزارش بي بي سي، آنتونی بلينكن روز چهارشنبه 
كه در وزارت خارجه امريكا سخنراني مي كرد، گفت: 

خيلي از ما در دولت جديد پرزيدنت بايدن، در دولت 
اوباما بوديم. ما كارهاي خوب زيادي كرديم تا بتوانيم 
رهبري امريكا به جه��ان را بازگرداني��م. تا بتوانيم 
دس��تاوردهاي مهم و سختي داش��ته باشيم. مثل 
جلوگيري از دس��تيابي ايران به س��الح هسته اي و 
همين طور مقابله با تغييرات اقليمي. سياست خارجي 
ما بايد متناس��ب با زمان باش��د. زمان تغيير كرده و 
راهبردهاي ما تغيير مي كند. ما از جايي كه دولت را 
چهار سال پيش ترك كرديم، شروع نمي كنيم. امروز 

با چهارسال پيش قابل مقايسه نيست. زمان تغيير 
كرده و راهبردهاي ما هم تغيير مي كند. «. بلينكن در 
يك بخش ديگر از سخنراني خود به استفاده همزمان 
از قدرت نظامي و ديپلماس��ي با ايران اش��اره كرد و 
گفت: »براساس درسي كه گرفته ايم، امريكايي ها از 
مداخله هاي نظامي طوالني در خارج از كشور خسته  
شده اند. در مورد دخالت نظامي براي يك صلح پايدار 
در افغانستان و خاورميانه ما درس هايی آموختيم. ما 
بايد از هر راه ممكن براي ديپلماسي استفاده كنيم. 

البته، ما هرگ��ز در اس��تفاده از نيروهايمان براي 
دفاع از مناف��ع حياتي اياالت متح��ده خودداري 
نمي كني��م. به همي��ن دليل بود ك��ه هفته پيش 
پرزيدنت بايدن دستور داد كه به گروه شبه نظاميان 
مورد حمايت ايران در سوريه حمله شود. هر وقت 
نياز بود براساس هدف منطبق با ارزش ها، قوانين 
و منافع مردم اياالت متحده از قدرت مان و نيروي 
نظامي استفاده مي كنيم. ما اين كار را همزمان با 

ديپلماسي انجام مي دهيم. «. 

برپایي جشن نیكوكاري از امروز  تا یك هفته در 54 هزار پایگاه امداد

 بلینكن: قدرت نظامی خود را علیه ایران 
همراه با دیپلماسی به کار می بریم!
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 در حالي كه وزير بهداشت از مردم خواست فكر سفر را هم نكنند
  معاون انتظامي وزير كشور اعالم كرد كه تكليف سفرهاي نوروزي  تا قبل از 25 اسفندماه مشخص مي شود

و سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم تصميم گيري در اين باره را به »شنبه« موكول كرد! 

نمكی: فكر سفر رفتن هم نكنید

    س��مانه نيكدل در گفت وگو با »جوان «: در گذشته 
بيش��تر كتاب ها جنگ را ب��رای مخاط��ب در حد خط 
مقدم تعريف می كردند و معموالً هم��ه روايات مردانه 
بود، اما چند س��الی است كه زنانه نويس��ی وارد ادبيات 
دفاع مقدس ما شده و اين روايت ها باعث تبيين جايگاه 

زن در بزنگاه های خاص تاريخی كشورمان شده است

 »نعمت جان « 
 روایتی زنانه، جذاب و پركشش 

از ایثارگری بانوان است
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 بایدن فرق دارد 
اما از آن طرف!

 تشنه سازي ايران به قطره چكاني بايدن 
با كمك ترامپي ها

پیام تسلیت رهبری به مناسبت 
درگذشت شیخ احمد الزین 

حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
پيامی به آقای حاج سيد حس��ن نصراهلل، درگذشت عالم 
مجاهد قاضی شيخ احمد الزين رئيس هيئت امنای تجمع 

علمای مسلمين در لبنان را تسليت گفتند.
متن پيام رهبر انقالب اسالمی به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب حجت  االسالم آقای حاج سيد حسن نصراهلل دامت 

بركاته
خبردرگذشت عالم مجاهد قاضی شيخ احمد الزين رئيس 
هيئت امنای تجمع علمای مسلمين در لبنان را دريافت 
كردم. وظيفه ی خود ميدانم اين حادثه ی مولمه را به علمای 
معزز و بازماندگان و ارادتمندان و شاگردان ايشان در لبنان و 

ساير بالد عموماً و جنابعالی خصوصاً، تسليت بگويم.
دفاع مس��ئوالنه و عالمانه  او از نهضت ام��ام خمينی و از 
مقاومت عليه جبهه اس��تكبار و صهيونيزم و همراهی با 
ثبات ايش��ان با مبارزات ضداستكباری ملت های منطقه 
در طول ساليان طوالنی، هيچ گاه از خاطره تاريخ مقاومت 

نخواهد رفت.
اينجانب ضمن تس��ليت مجدد به مردم لبنان و خصوصاً 
به همراهان و همرزمان ايشان در تجمع علمای مسلمين 
لبنان، رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم از خداوند 

متعال خواستارم.
سّيد علی خامنه ای
19 رجب 1442 - 13 اسفند 1399
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