
    ه��ر روز كه مي گذرد، چه��ره اي جديد از چپ��اول اموال 
فرهنگيان در دادگاه محمد امامي رونمايي مي شود! در جلسه 
روز گذشته دادگاه وكيل امامي براي دفاع از وي حاضر نشد. 
رئيس دادگاه هم نسبت به كليپ هاي منتشره بيرون از دادگاه 
واكنش نشان داد و جزئياتي از ساعت هاي فوق لوكس سوئيسي 
و لكسوس و بنزهاي منتسب به امامي منتشر شد؛ امامي با همه 

توان در حال اغواي مديران بانكي بوده است | صفحه 3

 گزارش »جوان« از حضور قهرمانان در ساخت مدرسه 
و اهدای کمک های مؤمنانه به دانش آموزان محروم

 قهوه ساز 27 ميليوني 
در دوره پرايد 20 ميليوني!

 درس پهلوانی 
در مدرسه کشتی

   آماده آموزش داوطلبان 
براي کمک به کادر درماني هستيم

   کار 10 روزه کشاورزان را 
جهادگران دو روزه تمام مي کنند

 طالب جهادگر پاكستاني
 به كمک كادر درمان شتافتند

جهاد خدمت رسانی

 گزارشي از کمک هاي 

مؤمنانه  در  استان هاي ايران

پرونده
صفحه 10

سرزمين رزمايش مؤمنانه

 سنگربندی مردمی 
مقابل دموكراسی امریکایی!

بینالملل

پارادوکس عجيب انتخابات در ليبرال دموکراسی امريکا، سنگرسازی مقابل مشارکت باالست! در بيشتر شهرهای امريکا مغازه داران در حال تخته کردن در مغازه ها با چوب و آهن هستند تا از آشوب پس از انتخابات در امان باشد. 
 سرويس مخفی و نيروهای امنيتی امريکا نيز کار مستحکم سازی فضای اطراف کاخ سفيد را آغاز کرده اند. تا ظهر ديروز 90 ميليون امريکايی در انتخابات امريکا مشارکت زودهنگام داشتند و پيش بينی می شود 

اين رقم تا روز دوشنبه به 100 ميليون برسد. با اين حال از اين حضور باالی دموکراتيک که در دوقطبی ترين انتخابات تاريخ امريکا رقم خورد،  وحشت سراسر امريکا و کاخ سفيد را فراگرفته است! | صفحه 15

    ماموستا قادري امام جمع��ه پاوه: اهل سنت سه استان، 
آذربايجان و كردست��ان و كرمانشاه براي نظ��ام جمهوري 
اسالمي 10هزار شهيد داده اند. اين 10هزار شهيد شاهدند 
كه خون شيعه و سني در يك سنگر ب��راي اين نظام ريخته 
شده است. اين خالصه كالم و بزرگ ترين سند است. من تنها 
اين جمله را دارم كه مسئوالن اجرايي خدا را در نظر بگيرند، 

و براي اين مردم كار كنند | صفحه 5

    يكي از مشكالت بزرگ و شايد اصلي ترين نقطه ضعف دولت 
تدبير و اميد، عدم فرماندهي واحد در حوزه اقتصاد است. از همان 
سال 92 تا به امروز اين چالش بارها براي كشور دست اندازهاي 
بسياري ايجاد كرده است و البته دولت، بدون توجه به اين ضعف 
به كار خود مشغ��ول بوده است.  گروه ه��اي مختلف در بخش 
اقتصادي ك��ه هر يك براي خ��ود مدعي »عقل كل��ي« بوده و 
هستند، موجب شده تا اصطكاك ها در نهادهاي اقتصادي دولت 

به اوج خود برسد | صفحه 4

دعا براي
 اختالفات دولتي

 خون شيعه و سني 
در يک سنگر براي نظام 
اسالمي ريخته شده است

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک شنبه 11 آبان 1399 - 15 ربيع االول 1443
سال بيست و د  وم- شماره 6061  - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

یادداشت  بین المللیادداشت  سیاسییادداشت  سیاسی

سيد رحيم نعمتيداود عامري محمد اسماعيلي

كرون��ا روي كل نقشه اي��ران رنگ قرم��ز و نارنجي 
پاشيده اس��ت. 27 استان كش��ور در وضعيت قرمز 
كرونايي و چهار استان ني��ز در وضعيت نارنجي قرار 
دارند. آمار مبتاليان جديد و فوتي ها هم كه هر روز 
ركوردهاي تازه اي را ثبت مي كند. تعطيلي و اعمال 
محدودي��ت در دسترس ترين راهك��اري است كه 
مي توان ب��راي مديريت اين بح��ران و پيشگيري از 
بروز فاجعه انساني در نظر گرفت. به همين خاطر هم 
جلسه روز ستاد ملي مقابله با كرونا محدوديت هاي 
جدي��دي را ب��راي 2۵ است��ان و 89 شهرستان در 
نظر گرفت. عليرضا رئيس��ي، سخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا، درب��اره مصوبات اي��ن ستاد گفت: 
»محدوديت هاي شغلي جديد در مشاغل گروه سه 
و چهار در مركز 2۵ استان اعمال مي شود. گروه سه 
مشاغل شامل عدم فعاليت در دانشگاه ها، مدارس، 
زبان سراها، آموزشگاه ها، كتابخانه ها، سينما، تئاتر، 
موزه، آرايشگاه، مساجد، مصلي، آزمون هاي حضوري 
مي شود. در گروه چهار نيز فعاليت باشگاه ها، كافه ها، 
قهوه خانه ها ممنوع اعالم مي شود. اين محدوديت ها 

از روز چهارشنبه به م��دت 10 روز اعمال مي شود و 
قابل تمديد خواهد بود.«

به گفت��ه رئيسي مق��ررات سختگيران��ه اي در ۴۶ 
شهرستان جديد به عالوه ۴۳ شهرستان هفته قبل 

قرار است اعمال شود ك��ه در گروه هاي شغلي دو ، 
سه و چهار خواهد بود. ب��ر اين اساس در رده شغلي 
دوم فعالي��ت در پاساژها، مراكز خري��د، مال هاي 
بزرگ، تمرين��ات و مسابقات ورزش��ي، مساجد و 

مصلي ها، قنادي ها، آبميوه و بستني فروشي ها، مراكز 
تهيه غذاي با پذيرش مشتري )به صورت بيرون بر 
مجاز به فعالي��ت هستند(، آرايشگ��اه مردانه، بازار 
فروش خودرو، مراك��ز شماره گذاري خودرو، فرش 
و موكت فروشي، اسباب ب��ازي فروشي ها، فروشگاه 
ل��وازم خانگ��ي )عمده فروش��ي و خرده فروشي(، 
خدمات چاپ ديجيتال، تزئينات داخلي ساختمان، 
كادوفروشي ه��ا، پارچه فروش��ي، عكاسي، آژانس، 
مشاور امالك، پرده سراها، فروشگاه كيف و كفش، 
لوازم التحرير، خياط��ي، خرازي، فروشگ��اه لوازم 
آرايشي- بهداشتي از جمل��ه مصاديق گروه شغلي 

دو هستند. 
وي تأكيد كرد: » با حس��اب ۴۳ شهرستان قبلي، 
۴۶ شهرستان هم تازه اضافه شده و در مجموع 89 
شهرستان كش��ور در محدوديت ه��اي اعالم شده 
خواهند بود و 2۵ مركز استان نيز شامل محدوديت 
گروه سه و چهار خواهند شد و به بسته به وضعيت 
شهرستان و استان ممكن است محدوديت ها تمديد 

شود.« | صفحه 3

اعمال محدوديت هاي جديد در 25 مركز استان و 89 شهرستان

 اعتياد به مذاكره
 امريكا را معتاد كرد

اينكه امريكايي ها طي چند سال اخير بيش از هر زمان ديگري نسبت به 
توسعه تحريم ها عالقه نشان مي دهند اتفاقي نيست و ارتباط مستقيمي 
با اظهارات مسئوالني دارد كه سيگنال ضعف و ناتواني را به افكار عمومي 
داخلي و دستگاه هاي محاسبه سنج امريكايي مخابره مي كنند. اينكه طي 
ماه هاي اخير سران كاخ سفيد از قريب الوقوع بودن مذاكرات جديد با ايران 
سخن مي گويند، ناشي از برآوردي است كه از فضاي رواني حاكم بر برخي از 
مسئوالن اجرايي و آشفتگي رواني- اجتماعي ناشي از آن در جامعه مشاهده 
مي كنند. اينكه طي هفته هاي اخير مكرر گفته مي شود »اياالت متحده 
امريكا به استفاده از ابزار تحريم ها معتاد شده است« ناشي از رفتاري است 

كه در داخل تبديل به يك عادت شائبه دار شده است | صفحه 2

 ديپلماسي اسالمي
 در سيره پيامبر اعظم )ص(

پيامبر اعظم در رفتار با ساير دولت هاي وقت و ملت ها نيز از در اصالح امور 
و اقامه عدالت وارد مي شدند. در ديپلماسي آن حضرت توليد قدرت نرم 
در چارچوب برقراري ارتباطات مؤثر با محوريت عدالت معنا پيدا مي كرد. 
ايشان به صورت مداوم از ظرفيت هاي ديپلماسي و گفت وگوي تعاملي 
براي برقراري ارتباط اثرگذار بهره مي برد و در نهايت نامه هاي زيادي براي 
سران دولت هاي وقت همراه با سفيراني زبده فرستادند كه در آغاز تمامي 
اين نامه ها تأكيد مي فرمودند: خداوند پاك و منزه، سر منشأ رحمت است. 
در اين خصوص نگاه به تجربه گران سنگ جعفر بن ابيطالب در حبشه و 
نتايج آن و تحسيني كه پيامبر از اقدامات جعفر بن ابيطالب كردند، گواه 

اين مدعا است | صفحه 2

 شام جديد  و ايجاد بلوكي جديد 
در جهان عرب

گفته شده اصل طرح »ش��ام جديد« به دولت پيشين ع��راق و زمان 
نخست وزيري حيدر العبادي بازمي گردد و الكاظمي به دنبال احياي 
آن است. در هر صورت، اين الكاظمي بود كه در نشست مشترك اواخر 
ماه آگوست با پادشاه اردن و رئيس جمهور مصر از طرح »شام جديد« 
رونمايي كرد. شكي نيست كه همكاري هاي اقتصادي محور اساسي 
اين طرح است. هر سه كشور با جمعيتي بالغ بر 1۵0 ميليون نفر و توليد 
ناخالص داخلي به ارزش ۵00 ميليارد دالر، مبادالت اقتصادي بسيار 
پاييني دارند به نحوي كه حجم مب��ادالت عراق با مصر يك ميليارد و 
200 ميليون دالر و با اردن كمتر از يك ميليارد دالر و حجم مبادالت 

مصر با اردن نيز كمتر از يك ميليارد دالر است | صفحه 15

 عقب نشيني
  نيم بند 
ماكرون

ماکرون که در روزهاي گذشته، ژست 
ايدئولوژيکلي مقابل اسلالم گرفته 
بود و از عقايد محکلم خودش عليه 
اسالم دفاع مي کرد، با تهديد تحريم 
کاالهاي فرانسلوي، عقب نشست و 

صفحه 15عقايدش را فروخت!
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