
گفت وگوي »جوان« با دبير ستاد بزرگداشت 
چهلمين سالگرد دفاع مقدس پيرامون 

برنامه هاي اين ستاد در سال جاری

سازمان محيط زيست سال 96 قول داد مشكل 
پسماند سه استان شمالي سه ساله حل شود
 اما حاال و با وجود تخصيص بودجه مشكل 

همچنان پابرجاست

نويسنده »مربع هاي قرمز« در گفت وگو با »جوان«:

    »امريكا مهم نيست« اين همه حرف رئيس مجلس 
در سخنراني ديروزش بود. محمدباقر قاليباف روز گذشته 
بازتعريفي از پيروزي ارائه ك��رد و آن باور كردن مردم و 
قوي كردن اقتصاد كشور بود. او تأكيد كرد كه پيروزي 
براي مردم ايران زماني  اس��ت كه »احس��اس كنند در 

زندگي آنها تغييرات ملموسي ايجاد شده است«

رئيس مجلس:  پيروزي واقعي  
 ايجاد تغييرات ملموس 
در زندگي مردم است

 نوابغی چون شهيد باقری 
 از اعتماد امام 

به جوانان ظهور يافتند

 40هفته برنامه در چله پايداري 
برگزار مي شود

 بي خبري 40 ميليون دالري 
در محيط زيست

 خيزش ملت ها 
عليه فرايند سازش 

 پس از تقريظ رهبري
احساس خستگي نخواهم كرد
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یادداشت  سیاسی

 چرا باید دفاع مقدس را 
پاس بداریم

حسن رشوند

تجربه دوران دفاع مقدس نشان می دهد كه راهبرد منطقی 
و صحيح مواجهه با دشمن مستكبر بايد در قالب »مقاومت 
فعال« تعريف ش��ود. يعن��ی مقاومت در قالب��ی كه ماهيت 
انفعالی و تدافعی صرف ندارد، بلكه با ابتكار عمل و خالقيت، 
به گونه ای در مقابل دش��من عمل می كند ك��ه تهديد را با 

تهديد جواب می دهد  | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه 31 شهريور 1399 - 3 صفر 1442

سال بيست و د  وم- شماره 6030 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

 خاطرات شنيدني از دفاع مقدس 
در گفت و گوي »جوان« با سردار بهمن كارگر

آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد

چله پايداری
ويژه نامه روزنامه جوان 

به مناسبت هفته دفاع مقدس 
ضميمه رايگان امروز

يادداشت معاون نشر مؤسسه پژوهشی فرهنگی 
انقالب درباره اثر جديد حوزه دفاع مقدس 

 فرمانده كل سپاه: امريكا هرگز شرايط ايجاد يک جنگ جديد را آن هم با ايران ندارد 
و هيچ يک از شاخص های قدرت در امريكا، نظام سياسی اين كشور را به سمت جنگ هدايت نمی كند

 امريکا در ميدان 
حريف ما نمی شود

امريكا در ميدان حريف ما نيست. اين ميدان اگر ميدان جنگ 
باشد، ما »تكليف« مشخص داريم با امريكا و با همه دنيا. 

يک بار همين 30س��ال پيش با همه دني��ا جنگيديم، با 
همه زر و زور و تزوير دنيا، با س��الح های دنيا، با شيميايی 
دنيا، با ديپلماس��ی دنيا، با حقه های سياسی دنيا، با همه 
بی وفايی های غرب و ش��رق دنيا جنگيديم. بعد از آن هم 
با تحريم های دنيا جنگيديم. با دش��منی های سياسی و 

تبليغاتی دنيا جنگيديم. امريكا همسايگان ما را به دو بخش 
تقسيم كرد، بخشی را اشغال خود و بخش ديگری را آشغال 
خود كرد! اما نتوانست سراغ ايران بيايد. در اين زمانه پس 
از جنگ، برای اولين بار هواپيمای امريكايی را زديم،  پايگاه 
بزرگ نيروهای امريكايی را زديم و امريكا هر بار مالحظه 
انتقام بعدی ايران را كرد و همين حاال در هراس از انتقام 

بزرگ ايران نشسته است.

اما اين ميدان اگر ميدان ديپلماسی هم باشد،  تكليف ما 
روشن است. ما در اين ميدان هم اهل منطق و گفت و گو 
و تعام��ل و احترام متقابل و صداقت هس��تيم و امريكا با 
همه ناراستی هايش حريف اين همه راستی ما در ميدان 
ديپلماسی نيست و اگر گاهی كار خودش را جلو برده با 
پارس كردن در دل جهان و با حقه و ناراستی و لجن پراكنی 

بوده است.

سردار سالمی به درستی گفت كه »حتی اگر كلمات امريكا 
به عمل تبديل شود،  ما می جنگيم اما می دانيم كه امريكا 
اراده و توان برای جنگيدن ندارد. امريكا بی رمق است و نشاط 
سياسی خود را از دست داده است. چهره امريكا تخريب شده 
و آنچه امروز از امريكا می بينيم، دود و آتش و فشردن زانو بر 
گلوی يک سياهپوست و ناتوانی در اداره مردم و بيكاری و 

نژادپرستی و فقر است.« |  بقيه در صفحه 2

 روحانی: امریکا قلدری کند 
پاسخ ما قاطع خواهد بود

 نوبت مقابله عملي 1+ 4 
با قلدري امريکا
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