
    دكتر رسول افضلي، پژوهشگر دفاع مقدس در گفت و گو 
با »جوان«: امام با دادن يك پيام اقدام به تهييج جامعه و 
مردم در جهت تقويت جبهه ها مي كردند. پيام هاي ايشان 
نه تنها در داخل كشور كه حتي روي دشمن هم اثرگذار 
بودند. ايشان در برخي مواقع حتي با يك جمله يا با يك پيام 

روند كلي جنگ را تحت تأثير قرار مي دادند

 در حالي كه ادبيات داستاني دفاع مقدس غني است 
اما سينما و هنرهاي نمايشي همچنان از اقتباس از 

داشته هاي ادبي اين حوزه سر  باز مي زنند

    س��ردار كاظم يزداني، رئيس سابق سازمان ورزش 
بس��يج در گفت وگو  با »جوان«: متأس��فانه قهرمانان 
فعلي ما شهدای ورزشکار را نمي شناسند و هم متوليان 
ورزش و هم رس��انه هاي مختلف بايد در مسير معرفي 
جوانمردي شهداي ورزشکار حركت كنند تا اين براي 
نسل جوان ورزش ما يك درس شود كه زماني كه نياز 

باشد وارد ميدان شوند
    معاون قضايي دادستان كل كش��ور:  واحدهاي مصادره 
شده ازسوی بانك ها در سراسر كش��ور حداقل 2هزار واحد 
توليدي بوده اس��ت كه اين واحدها در شهرك هاي صنعتي 
مختلف تعطيل شده اند. اش��کالي در سيستم معيوب وجود 
دارد كه شايد بانك هم البد و ناگزير به اخذ بدهي هاي معوق 
است اما شرايط توليد را هم بايد در نظر گرفت. 500پرونده 
باز در حال بررس��ي اس��ت كه توليدكننده ها يا بر سر نحوه 
محاسبه س��ود با بانك مشکل دارند يا بر س��ر مراحل تأمين 
س��رمايه در گردش بنگاه. نبايد بگذاريم هيچ كارگري بيکار 
و هيچ كارخانه اي تعطيل ش��ود. افتتاح شعب حل اختالف 
در شهرك هاي صنعتي مي تواند قدمي ديگر در راستاي حل 

مشکالت توليدكنندگان باشد | صفحه 4

 دادستانی كل: بانک ها 2هزار واحد توليدی را 
به تعطيلی كشاندند

    »سرگئی ريابکوف« معاون وزير امور خارجه روسيه: ما از 
تحريم های امريکا نمی ترسيم، به آنها عادت داريم. اين مسئله 
به هيچ وجه بر سياست ما اثر نمی گذارد. همکاری ما با ايران 
چند وجهی است و همکاری های نظامی نيز وابسته به نياز    ها 

و تمايالت دو طرف، پيش خواهد رفت. 
    نماينده دائم روسيه در سازمان ملل:  نظام تحريم     ها عليه 
ايران پنج سال پيش با تصويب قطعنامه 2231 شورای امنيت 
لغو شد و هم اكنون ما نمی توانيم درباره هرگونه تحريم های 

سازمان ملل )عليه ايران( بحث كنيم
    دبيركل سازمان ملل: تا زمانی كه امريکا نتواند حمايت 
شورای امنيت در خصوص بازگشت تحريم های بين المللی 
 عليه اي��ران را جلب كند، هي��چ اقدامی در اين ب��اره انجام 

نخواهد شد | صفحه 15

    يك رسانه عراقي اعالم كرد كه بر اساس اسناد سرويس 
اطالعات رژيم بعثي خانواده محمدرضا پهلوي بعد از اينکه 
از ايران فرار كرده اند به همراه نزديکان تيمور بختيار، رئيس 
پيشين ساواك و شاپور بختيار، نخست وزير پيشين ايران به 

صدام كمك كردند تا جنگ به سود او به پايان برسد

 همكاري خانواده پهلوي 
با صدام  در جنگ تحميلی

يک پيام امام 
 می توانست چهره 
جنگ را تغيير دهد

 اين همه داستان جنگی
 بفرماييد اقتباس كنيد!

بانک های قاتل!

مسکو : ترسی از فروش سالح 
به ایران نداریم

 ورزش 
بمب روحيه جبهه ها بود
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  كار مهدهای كودک  را 
چندمتولي بودن خراب كرده است

  بها دادن به سمپاد 
به دليل حفظ ثروت ملی است

  فاصله تهران 
 با برخي نقاط كشور  57 برابر است!

  نفوذ مديران غربزده
 مانع اجراي سند تحول

 تکرار چرخه معيوب 
شکاف آموزشي با قانون!

اجتماعی

 گزارشي از كمک هاي 

مؤمنانه  در  استان هاي ايران

پرونده
صفحات 8و9

عدالت آموزشی

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه اول مهر 1399 - 4 صفر 1442

سال بيست و د  وم- شماره 6031 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

يادداشت هاي امروز

هوشياري مجلس رمز موفقيت مبارزه با فساد
فريدون حسن

13

دفاع مقدس، گنج بی پايان
سيدعبداهلل متوليان 

2

قمپز امريکايی يا برجام کاغذ پاره؟! 
سيد رحيم نعمتی

15

دست های تحريف گر در كمين دفاع مقدس است
غفلت از نقش امام در دفاع مقدس  بايد جبران شود

رهبر انقالب در ارتباط تصويري با مراسم تجليل از پيشكسوتان دفاع مقدس: 

 دفاع مقدس از ابتدا تا انتها 
از عقالنی ترین حرکات ملت ایران بود
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سرلشکر سالمي:
 امریکا  از درون  پوسيده است


