
    با نزدیک ش��دن ب��ه انتخابات امری��کا تنش بین 
نامزدهای انتخاباتی امریکا بیش��تر می شود و انعکاس 
آن در الیه های پایین جامعه نیز قابل مش��اهده است. 
یک   ش��نبه ش��ب در یکی از صندوق های اخذ رأی در 
ایالت کالیفرنیا آتش سوزی ش��د که به گفته مقام های 
امریکایی  به نظر می رسد این آتش سوزی عامدانه بوده 
است. کمیسیون مناظرات انتخاباتی امریکا دیروز برای 
مدیریت تنش بین نامزدها، اعالم ک��رد که در مناظره 
بعدی، صدای میکروفن آنها هنگام نوبت صحبت طرف 

مقابل ، قطع خواهد شد

     مدیرعامل شرکت دانش بنیان »قالب هاي پیشرفته  
ایران«: تخصص ما تولید قالب هاي فلزي است و به غیر از 
آن قالب هاي دایکست و بادي نیز ساخته شده است و در 
مجموع ساالنه 60 میلیون قطعه ساخته  و 8 هزار تن نیز 

بُرش ورق انجام مي شود

    اعضاي بدن شهید بس��یجی آمر به معروف، محمد 
محمدي که روز یک ش��نبه به دست اش��رار به شهادت 
رسیده بود با موافقت خانواده اش به بیماران نیازمند اهدا 
شد. عصردیروز هم قاتل 18 ساله این بسیجی  که به محل 

حادثه بازگشته بود شناسایي و دستگیر  شد

    وزیر بهداش��ت: وقتي هر ش��ب آمارهاي استان ها 
را مي خوان��م یک��ي از اضطراب هایم این اس��ت که به 
س��یاهچاله اي بیفتیم که در آمدن از آن کار دش��واري 
اس��ت. بعضي از تلخي ها، تنهایي ه��ا، غربت ها و عدم 
درك متقابل ه��ا آدم را به ش��دت مي س��وزاند؛ کمبود 
لباس و ماس��ک در اوج غربت این س��رزمین و در اوج 

بي رحمي دشمن

 وزیر بهداشت: 
کسی به التماس های ما 

گوش نمی دهد!

 »قانون وحش « 
 برای مدیریت 
»مفاحشه دوم«!

 افزایش 2 برابري 
 ساخت قطعات خودرو 

با دانش ایراني

 اهدای اعضای 
 بدن بسیجی شهید 
به بیماران نیازمند
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  جهادگرانی که لیدر  
گروه هاي جهادي دیگر شدند

   حمایت از دانش آموزان
در »چله مهرباني«

 طرح آجر به آجر
  همت جهادگران بوشهري

  براي ساخت مدرسه 
در مناطق محروم

جهاد خدمت رسانی

 گزارشي از کمک هاي 

مؤمنانه  در  استان هاي ایران

پرونده
صفحه 9

 جهاد خدمت از ساخت مدرسه 

تا کمک به کادر درمان

یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

ویژه جوان

صلح با چه معياري

 سوداي صهيونيست ها 
در كرانه هاي ارس

 ناكامی كودتاي  امریکا
با پيروزي سوسياليست هاي  بوليوی

 مصائب توئيتری 
آقای دوربينی!

داود عامري

محمدجواد اخوان

سید رحیم نعمتی

هیچ کس در خیر بودن صلح شکي ندارد، اما آنچه مهم است، 
ابتناي صلح بر محور عدالت و حفظ کرامت انساني است و این 
یک صلح صادق و مثبت خواهد بود و اگر چنین نباشد، دیگر 
صلح نیست و ریشه در اصالح و عدالت ندارد و پیامد آن هیچ 
خواهد بود و نتیجه اش از دست رفتن کرامت ایرانیان است که 
در طول تاریخ عزت و پایداري خود را حفظ کرده اند و به قول 
غیورمرد ایران زمین، ستارخان، اگر یک روز از زندگي مان باقي 
مانده باش��د، آن یک روز را هم براي استقالل و حفظ کرامت 
ایران خواهیم جنگید. اما باید توجه داشت که آنچه امروزه در 
فضاي رسانه اي در خصوص صلح گفته مي شود، برخي آن را به 
معناي سازش تلقي مي کنند و هر گونه صحبت در خصوص 
صلح و مذاکره را از دم تیغ انتقاد و پش��ت کردن به آرمان ها 
مي گذرانند و عده اي دیگر نیز که اندکي لحن آرام تري دارند و 
صلح را معادل آرام سازي تلقي مي کنند، در نهایت برآیند آن را 

سودمند به حال کشور ارزیابي نمي کنند | صفحه 2

مناقش��ه قره باغ هرچند ش��بیه اختالفات ارضي موجود در 
سایر نقاط جهان مس��ئله اي دوجانبه اس��ت، اما هرگز نباید 
آن را فقط در چارچوب اختالفات میان جمهوري آذربایجان 
و ارمنس��تان تحلیل کرد. در واقع، مناف��ع برخي قدرت هاي 
فرامنطقه اي و اهداف برخي بازیگران مایل به نفوذ در منطقه، 
اگر بیشتر از تمایالت دو کش��ور نباشد، کمتر نیست. یکي از 
بازیگران ذي نفع در شرایط کنوني که البته به نوعي در هر دو 
سوي جبهه بازي مي کند، رژیم اشغالگر قدس است.  اهمیت 
تاریخي منطقه قفق��از براي صهیونیس��ت ها )به عنوان یکي 
از کانون هاي خاستگاه یهودیان اش��کنازي( و نزدیکي آن به 
مرز هاي جمهوري اس��المي ایران، سبب شد که از نخستین 
روز هاي فروپاشي شوروي، طمع صهیونیست ها براي نفوذ در 
آن برانگیخته شود. در ادامه نزدیک شدن هرچه بیشتر دولت 
باکو به تل آویو از یک سو و احساس خطر آنها از نزدیکي دو ملت 
مسلمان ایران و آذربایجان، جاي پاي بیشتري در قفقاز جنوبي 

براي این رژیم جعلي فراهم کرد | صفحه 2

انتخابات سراس��ری 20 اکتبر 2019 در بولی��وی منجر به 
پیروزی اوو مورالس با کس��ب 47/7درصد آرا ش��د و با این 
نتیجه بار دیگر به مقام ریاس��ت جمهوری این کشور رسید 
اما مخالفان تاب تحمل پیروزی او را نداش��تند. ایجاد شک 
و ش��بهه در انتخابات و ادعای تقلب ابزار مخالفان بود که با 
حمایت خارجی و به خصوص امریکا همراه شد و شورش    هایی 
را به دنبال داش��ت. این جریان منجر به خ��روج مورالس از 
کش��ور و افتادن دولت موقت به دس��ت مخالفانش شد که 
انتظار داش��تند با انتخاب��ات جدید مورال��س و جریان ضد 
امریکایی در بولیوی را از صحنه سیاس��ی این کشور حذف 
کنند اما انتخابات یک   شنبه گذشته تمام معادالت آنها را به 
هم زد و یکی از یاران نزدیک مورالس به نام لوئیس آرسه با 
کسب بیش از 52 درصد آرا پیروز این انتخابات شد و حزب 
سوسیالیست و یاران مورالس امریکا را یک بار دیگر در پای 

صندوق های رأی شکست دادند | صفحه 15

مصطفي تاج زاده از فعاالن فتنه 88 که مدتي اس��ت به دلیل 
شهوت دیده شدن، نزد اهالي فضاي مجازي به طعن و طنز به 
آقاي دوربیني معروف شده است، روز گذشته در توئیتي مضحک 
که ناشي از فراموشي و زایل شدن حافظه تاریخي اوست، روند 
صعودي و افسار گسیخته دالر را ناشي از اراده های خارج از دولت 
روحاني توصیف کرد که متغیرهایي مانند پیروزي ترامپ،  خروج 
از برجام، مخالفت با مذاکره )با همان ترامپ پاره کننده برجام( و 
آغاز مجلس یازدهم در آن نقش داشته اند. تاجزاده سپس نتیجه 
گرفت قیمت دالر نتیجه عملکرد مخالفان برجام، کاسبان تحریم 

و جنگ است | صفحه 2

جو بایدن، نام��زد دموکرات ها در انتخابات امری��کا در مطلبی که 
در اختیار شبکه سی .ان.ان قرار داد،  تکلیف خود را با ایران روشن 
کرد! او گفت که اگر رئیس جمهور شود، ایران باید به توافق)برجام(
بازگردد، ش��اید در آن صورت امریکا مس��یری دیپلماتیک برای 
ایرانی ها بگش��اید! بایدن البته به گوشش رسیده است که گروهی 
از اصالح طلبان افراطی و البته به شدت س��اده لوح در تهران برای 
پیروزی او در انتخابات،  ستاد  تشکیل داده اند و صراحتاً  می گویند 
اگر بایدن پیروز ش��د،  نامزدهای اصالح طلبان بای��د در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری 1400 با قدرت ش��رکت کنند. با این حال آن 
ارزش��ی که بایدن در چش��م اصالح طلبان دارد، اصالح طلبان در 
چش��م بایدن و هیچ امریکایی دیگری ندارند و بیش��تر به آنها به 
عنوان ابزاری برای به هم ریختن ای��ران یا براندازی فکر می کنند، 

نه چیزی بیشتر.
روزنامه اصلی اصالح طلبان همی��ن دیروز دوباره عکس کری را به 
امید اینکه مشاور سیاس��ت خارجه در دولت بایدن شود،  منتشر 
می کند و س��ردبیر همین روزنامه توصیه می کند اگر بایدن پیروز 
ش��د،  اصالح طلبان در انتخابات 1400 مش��ارکت فع��ال کنند. 
روزنامه اقتصادی اصالح طلبان هم تنها در 10 روز اخیر ش��ش بار 

در صفحه اول خود تیتر اول و عکس ب��زرگ از بایدن رفته و همه 
هست و نیست کشور را به رئیس جمهور شدن بایدن گره زده است 
و »شمیم پیروزی بایدن« می شنود! مفلوك تر از این نمی توان فکر 

کرد و اندیشید. 
بایدن با این حال تره ای را که برای اصالح طلبان خرد کرده است، 
دیروز با این عناوین منتشر کرد:»1-تعهد تردیدناپذیر به جلوگیری 
از دستیابی جمهوری اسالمی به سالح هسته ای. 2-گشودن مسیر 
دیپلماتیک برای بازگشت ایران به شرط بازگشت ایران به رعایت 
مفاد توافق)!( 3- همکاری با متح��دان درباره موضوعات مختلف، 
مانند حقوق بشر. 4-مبارزه با تنش زایی ایران در منطقه و همکاری 
با متحدان امریکا، از جمله اس��رائیل. 5-دف��اع از منافع امریکا در 

صورت مبارزه طلبی ایران.«
اصالح طلبان این فهرس��ت بایدن را می بینند و علی الظاهر باید از 
شرم ملت آب ش��وند اما به نظر می آید هرچه دموکرات ها آنان را 
بیشتر تحقیر می کنند، لذت بیشتری از این تحقیرشدن می برند! 

کم کسی آنان را تحقیر نکرده است، امریکای بزرگ! 
برنامه بایدن برای ایران بس��یار س��خت تر از برنامه ترامپ اس��ت. 
دموکرات ها خود واضع و پایه ریز تحریم ها علیه ایران بودند و اجرا 

نکردن برجام را هم خود آنها آغاز کردند و همین جیم کری که بند 
ناف آقایان را به او بسته اند، پس از خروج ترامپ از برجام گفت که 
اگر ماهم بودیم یک روز از برجام خارج می شدیم! بایدن با وقاحت 
بدون توجه به اینکه این امریکاس��ت که از برجام خارج شده و این 
ایران اس��ت که موبه مو آن را اجرا کرده است،  »به شرط بازگشت 
ایران به توافق« حاضر است مسیر دیپلماتیک برای دیپلمات های 
ساده انگار بگش��اید تا بروند و بیایند و چند سالی هم امضای آقای 

بایدن را در عالم رؤیا جست و جو کنند.
اصل تحریم ایران هدیه اصالح طلبان به مل��ت بود. آنها در خفا به 
غرب پیام دادند که برای پیش��برد اصالحات در ای��ران باید کمر 
ایران را با تحریم ها بش��کند. در فضای علنی نیز با »بایدن، بایدن 
کردن های ش��ان« پیام می دهند که اینجا گروهی آماده پذیرش 
معیارهای امریکا برای ایران هس��تند. حتی ترامپ احمق نیز این 
را فهمیده و هر روز پی��ام می دهد که »خواه��ان ایرانی ثروتمند 
هستم، بیایید با هم توافق کنیم« و اما بایدن که با هشدار چند نهاد 
و ش��خصیت علمی و قانونی امریکا مبتال به زوال عقل است، حتی 
در صورت پیروزی در انتخابات به یاد نمی آورد که قول یک مسیر 

دیپلماتیک به مفلوك اندیشان ایرانی داده بود. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه 30 مهر 1399 - 4 ربیع االول 1442
سال بیست و د  وم- شماره 6054  - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

 رهبر انقالب: مردم 
اقتدار و مهربانی نيروی انتظامی را 

توأمان احساس می كنند
فرمانده معظم کل قوا در پیامی به مناسبت هفته  نیروی 
انتظامی از زحمات و تالش های کارکنان خدوم این نیرو 

قدردانی کردند. 
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای، مت��ن پیام حضرت آی��ت اهلل خامنه ای که به 

فرمانده نیروی انتظامی ابالغ شد، به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

س��ردار اش��تری؛ س��الم من را به همه کارکنان خوب و 
زحمتکش و خدوم نیروی انتظامی برسانید. مردم عزیز ما 
قدردان زحمات و تالش های بی وقفه خدمتگزاران به خود 
و کشور هستند و امروز اقتدار و مهربانی را توأمان در نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران احس��اس می کنند و از 

ابتکارات ناجا در برخورد با منکرات استقبال می کنند. 
سّیدعلی خامنه ای 29 مهر 1399

    اگر چه از ناحیه تحریم هاي ظالمانه و ش��یوع کرون��ا، اقتصاد ایران با 
تنگناي مالي اعم از ریالي و ارزي روبه رو شده است و در غیبت منابع ارزي 
ناشي از صادرات نفت، این ارز صادرکنندگان کاالهاي غیر نفتي است که 
بازار ارز و واردات را تغذیه مي کند و نیز اگرچه صادرات در سال جاري به 

دلیل شیوع کرونا و کاهش نرخ هاي جهاني کاال با کاهش قابل مالحظه اي 
نسبت به واردات مواجه ش��د و به همین دلیل نرخ دالر در سال جاري به 
یکباره به محدوده 32 هزار تومان رسید،  اما در اتفاقي بي سابقه روز گذشته 
منابع قابل مالحظه اي از طالي آب ش��ده راهي بازار شد که به گفته نایب 

رئیس اتحادیه طال این رویداد در کن��ار برخوردهاي انتظامي با معامالت 
کاغذي ارز و طال نرخ ارز را کاهش داد.  همچنین روز گذشته نیز به دلیل 
نگراني دارندگان ارز و طال از ریزش بیشتر قیمت ها بانک مرکزي از افزایش 

ساعت کاري صرافي هاي بانکي و بازار متشکل ارزي خبر داد | صفحه 4

 در اتفاقی بی سابقه عرضه طالی آب شده به بازار، نرخ دالر را فروریخت و از  محدوده  32 هزار تومان 
 به 27 هزارتومان رساند. 5 هزارتومان ریزش حتی از نرخ دالر دولتی  4200 تومانی بیشتر است

برخی نیز برخورد با معامالت کاغذی را در این ریزش مؤثر دانستند

دالر با طال آب رفت

باید ن 
 ستاد تهران خود را 

بست!

جو بایدن، نامزد دموکرات ها در انتخابات امریکا که فعاالن 
به ظاهر بی جیره و مواجبش در تهران برای او ستاد انتخاباتی 
زده اند و برخی اصالح طلبان هم حتی ورود به عرصه انتخابات 

 ایران را به پیروزی بایدن گره زده اند،  دیروز برنامه خود را 
برای ایران اعالم کرد که »تقریباً هیچ« چیزی در آن 

 

 نیست و حتی می توان آن را شدیدتر 
از برنامه ترامپ دانست. با این کار او عماًل 

 

ستاد انتخاباتی خود را در تهران بست!


