
    درباره سرنوشت پر التهاب سیاسی ابوالحسن بنی صدر 
کتاب  ها و مطالب فراوانی نوشته شده است، اما شاید بتوان 
گفت قابل تأمل   ترین نکته ای که درباره او باید یادآوری کرد، 
هشدار و دوراندیشی امام خمینی )ره( در روز تنفیذ حکم 
ریاس��ت جمهوری بنی صدر در سال 58 بود که با حدیث 
»حب الدنیا رأس کل خطیئه « آغاز شد. این عبارت از همان 
اول کار  نشان از اخطار و هشدار داشت و سرشار از معنا بود

    بدهي دولت به بانك مرکزي در دولت روحاني با رشد 
12برابري از محدوده 14هزار میلیارد تومان به بیش از 
160 هزار میلیارد تومان رسید، بدین ترتیب دولت های 
یازدهم و دوازدهم که دم از انضباط پولي و مالي مي زدند 
در عمل دچ��ار بي انضباطي مالي ش��دند، به طوري که 

دولت سیزدهم را با انبوهي از بدهي ها روبه رو کرده اند

    س��رانجام پس از ف��راز و فرودهای ف��راوان، وعده 
نخست وزیر عراق در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی 
زودهنگام امروز محق��ق می ش��ود. گروه های مختلف 
سیاسی و مقاومت در این کش��ور عالوه بر اینکه تأکید 
دارند، مردم به ندای مرجعیت برای شرکت در انتخابات 
پاس��خ خواهند داد، پیش بینی کرده ان��د که پنجمین 
انتخابات پس از فروپاشی رژیم صدام حسین، دیکتاتور 
معدوم عراق، مهر تأییدی بر ادامه مقابله با اشغالگری و 

خروج نیروهای امریکایی خواهد بود 

    مسئله وابستگي صنعت انرژي به گاز طبیعي همواره 
یکي از ایرادات صنعت برق کشور به حساب مي آید، زیرا این 
مسئله مي تواند امنیت انرژي کشور را به خطر بیندازد. تصور 
کنید در شرایطي تأمین گاز کشور به هر دلیل دچار مشکل 
ش��ود، در این حالت قطعاً صنعت برق کشور نیز با بحران 

جدي مواجه شده و شاهد خاموشي گسترده خواهیم بود

 دولت روحاني 
 ركورددار استقراض

 از بانك مركزي 

همه پرسی خروج امریکا 
از عراق

 موانع گازی  انرژی هسته ای 
و خورشیدی در ایران

 سرنوشت  
یک مغرور متوهم
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یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتورزشی

یادداشتحوادث

ویژهجوان

 نیاز به دیپلماسی تهاجمی 
مقابل ابرقدرت از نفس افتاده

 سایه شوم صهیونیست   ها 
بر بحران قره باغ

 ضرورتی به نام 
حفظ سرمایه هاي ورزش 

 هوشمندسازي پلیس
 برنامه تحولي و سند چشم انداز 

نیروي انتظامي

مقصر حمله صدام هم امام شد!

هادی محمدی

محمدجواد اخوان

شيوا نوروزي

سردار حسين رحيمي

ایاالت متحده به عنوان یك ابرقدرت از نف��س افتاده در قبال 
بیشتر مس��ائل منطقه ای، قبل از اینکه به تحقق اهداف بزرگ 
خود فکر کن��د، به دنبال نوع��ی اقدامات و اه��داف حداقلی و 
کم هزینه و در سقف کند کردن حرکت رقبا و کشورهای مستقل 
به برنامه های مرحله ای و کوتاه مدت تکیه کرده است. پرونده 
عراق برای امریکا یك نقطه عطف محسوب می شود و اگر نتواند 
از طریق سناریوهای اختالل، آشوب یا تقلب و دستکاری در نتایج 
انتخابات، شرایط در روندهای عراق را مدیریت کند، خروج و فرار 

از عراق و سوریه در دستور کار فوری آنهاست | صفحه 15

اهمیت تاریخ��ی منطقه قفقاز برای صهیونیس��ت   ها )به عنوان 
یکی از کانون های خاستگاه یهودیان اشکنازی( و نزدیکی آن به 
مرزهای جمهوری اسالمی ایران سبب شد که از نخستین روزهای 
فروپاشی شوروی، طمع صهیونیست   ها برای نفوذ در آن برانگیخته 
شود. در ادامه نزدیك شدن هرچه بیشتر دولت باکو به تل آویو از 
یك سو و احساس خطر آنها از نزدیکی ملت مسلمان آذربایجان 
به مردم سرزمین اصلی خود، یعنی ایران، جای پای بیشتری در 
قفقاز جنوبی برای این رژیم جعلی فراهم کرد. در سال های اخیر 
مناطق شمال رود ارس به بهشتی برای فعالیت های جاسوسی 
و تروریستی رژیم اشغالگر قدس علیه جمهوری اسالمی ایران 
تبدیل شد و متأسفانه دولت باکو نیز بی توجه به حسن همجواری 

با همسایه جنوبی به این رویه ادامه داد | صفحه 2

استفاده حداکثري از پتانسیل هاي ورزش کشور تنها در صورتي 
امکانپذیر خواهد بود که براي جذب و حفظ نخبه هاي این حوزه 
تالش حداکثري شود. در دو، س��ه ماه اخیر نمایندگان ورزش 
ایران در آوردگاه هاي بین المللي کام مردم را شیرین کرده اند و 
پرچم کشورمان را به اهتزاز درآورده اند. با اینکه همه مدال آوران 
و افتخارآفرینان به عشق وطن و مردم مي جنگند، اما همه آنها 
به غیر از فوتبالیست هاي نجومي بگیر دغدغه معیشت، شغل، 
زندگي و آینده دارند، حتي آنهایي که مشغول به کار هستند نیز 
از نداشتن امنیت شغلي و عدم مساعدت مدیران و کارفرمایان 

مي نالند و احساس نگراني مي کنند| صفحه 13

هوشمندسازي پلیس فرآیندي مستمر و دائمي در برنامه هاي 
راهبردي نیروي انتظامي است که نه متوقف شده و نه از سرعت 
آن کاسته مي شود؛ چراکه با کمترین وقفه، دیگر اقدامات انجام 
ش��ده نیز کارایي خود را از دس��ت داده و اثربخشي آن کاهش 
مي یابد. هوشمندس��ازي پلیس به موازات رش��د تکنولوژي و 
ابزارهاي ارتباطي و خدماتي در راستاي تسهیل مأموریت هاي 
این سازمان رو به افزایش بوده که مهم ترین هدف آن، کاهش 
بروکراس��ي اداري، جلوگیري از هدررفت وقت و انرژي مردم و 

مراجعان، افزایش سرعت در ارائه خدمات است | صفحه 14

س��ایت انصاف نیوز، از رس��انه های اصالح طلب ایران، با انتشار 
یادداشتی از یك روزنامه نگار اصالح طلب، از قول مهدی بازرگان 
تلویحاً مدعی شده که نوع رفتار ایران پس از انقالب اسالمی با عراق 
و نیز واکنش  امام خمینی باعث حمله عراق به ایران شده است!  
دلیل حمله صدام به ایران حتی در نگاه تحلیلگران غربی هم روشن 
است؛ پیروزی انقالب اسالمی در ایران و احساس خطر اعراب، 
اتحاد غرب و شرق با صدام و دوستان عربش در این احساس خطر، 

تحلیل ضعف ایران پس از انقالب و... | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یك شنبه 18 مهر 1400 - 3 ربيع االول 1443
سال بيست و سوم- شماره 6319 - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

پیام رهبر معظم انقالب به مسئوالن افغانستان 

عامالن خونخوار  جنایت قندوز را مجازات کنید

   سیاسی

آگهى مزايده عمومى
پروژه مسكونى در منطقه يك تهران

شركت تعاونى سرپناه ساز رضوان  در نظر دارد پروژه مسكونى با پيشرفت فيزيكى حدود 15 درصد خود را در زمينى به مساحت 2043/5 متر مربع با مشخصات پروانه ساختمانى با 
46788 متر مربع ناخالص و 18200 متر مربع متراژ مفيد مسكونى واقع در منطقه يك به نشانى انتهاى اتوبان صياد شيرازى شمال، باالتر از پل صنايع ، نبش خيابان گلستان شرقى 

با شرايط ويژه از طريق مزايده عمومى واگذار نمايد.
متقاضيان محترم ميتوانند از تاريخ درج اين آگهى لغايت 1400/08/05 در ساعات ادارى جهت اخذ اطالعات بيشتر و دريافت اسناد شركت در مزايده به دفترفروش شركت واقع 

در محل پروژه مراجعه نمايند.
ــاعت 16 روز چهارشنبه مورخ   ــركت در مزايده مى بايست حداكثر تا س ــده به ميزان 450 ميليارد ريال طبق فرم ش ــنهادى به همراه يك فقره چك بانكى تضمين ش پاكات پيش

1400/08/05به دفتر فروش شركت تحويل گردد.
بازگشايى پاكات پيشنهاد در روز پنجشنبه مورخ 1400/08/06 راس ساعت10انجام خواهد شد.

اين شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
بازديد از پروژه و كسب اطالعات از ساير شرايط مزايده الزم و ضرورى است.

كليه هزينه هاى مزايده به ميزان يك هزارم ارزش پروژه برعهده برنده مزايده مى باشد. 
توضيح : پروژه با وضع موجود واگذار مى شود.

متقاضيان جهت اخذ اطالعات بيشتر مى توانند از تاريخ درج آگهى با تلفن هاى زير تماس حاصل نمايند.
شماره هاى تماس: - 02126912950- 02126912958  02126912962 

وضعيت پروژه مبلغ پايه كارشناسى
(ريال)

تضمين شركت در مزايده
( ريال)

زير بناى مفيد
(متر مربع)

 زير بناى كل
(متر مربع)

 تعداد طبقات
مسكونى

 تعداد كل
طبقات

كاربرى استان/منطقه نام پروژه

 اجراى اسكلت
تاطبقه 13

9,120,000,000,000 450,000,000,000 18225 46788 15 25 مسكونى تهران منطقه يك رضوان

 آدرس:تهران، انتهاى اتوبان صياد شيرازى شمال،باالتر از پل صنايع، نبش خيابان گلستان شرقى

هوالباقي

 درگذشت خواهر گرامی تان را تسليت عرض نموده
 از خداوند منان براي  جنابعالي و بازماندگان صبر جميل و براي آن مرحومه 

رحمت و مغفرت مسئلت مي نمایيم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

سرکار خانم  محبوبه قربانی

 فرمانده كل قوا در پيامی 
به مناسبت هفته نيروی انتظامی:

 سطح خدمتگزاری 
و انجام وظیفه را ارتقا دهید

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی، این نیرو را از ستون های امنیت در کشور خواندند و 
با قدردانی از کمك نیروی انتظامی به دستگاه های متصدی 
خدمات مردمی از جمله در مقابله با کرونا، بر ارتقای سطح 

خدمتگزاری و انجام وظیفه در این نیرو تأکید کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 

متن پیام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

نیروی انتظامی یکی از س��تون های اس��توار امنیت در 
کشور است. 

این نقش ارزش��مند، در س��ال های اخیر برجس��تگی 
بیشتری یافته است. همکاری و کمك به دستگاه های 
متصدی برخی خدمات مردمی، مانند آنچه در تعامل با 
ستاد ملی مقابله با کرونا دیده شد، نیز جنبه  دیگری از 

ارزش های این سازمان است. 
همه در نیرو - به ویژه مس��ئوالن و مدیران- باید تالش 
کنند سطح خدمتگزاری و انجام وظیفه را ارتقا دهند و 
با کارکرد خود، قدر نیروی انتظامی را نیز در چشم عموم 

مردم ارتقا بخشند. 
والسالم عليکم و رحمه اهلل و بركاته
سّيدعلی خامنه ای 
1۷ مهر 1400

در پی حادثه مصیبت بار انفجار در مسجدی در استان قندوز افغانستان و 
جان باختن تعداد زیادی از مردم نمازگ��زار، حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
پیامی بر مجازات عامالن این جنایت ب��زرگ و جلوگیری از تکرار چنین 

فجایعی تأکید کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهب��ری ، در پیام رهبر 

انقالب اسالمی آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حادثه  تلخ و مصیبت بار انفجار در مسجد منطقه خان آباد استان قندوز که 
به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار انجامید، ما را داغدار کرد. از 
مسئوالن کشور همسایه و برادر افغانستان جداً انتظار می رود که عامالن 

خونخوار این جنایت بزرگ را به مجازات برسانند و با تدابیر الزم از تکرار 
چنین فجایعی جلوگیری کنند. از خداوند متعال رحمت و علّو درجه برای 
شهیدان این حادثه و شفای عاجل برای آسیب دیدگان و صبر و سکینه برای 

کسان و بازماندگان آنها مسئلت می کنم. 
سّيدعلی خامنه ای 1۷ مهر 

قالیباف: رسانه ملی بايد زبان مردم مستضعف باشد
جبلی: صدا و سیمای ما بايد برای جهان حرف داشته باشد

در مراسم تودیع و معارفه رؤساي پيشين و جدید سازمان صدا و سيما

    عزت اهلل مه��رآوران در طول 
چند ده��ه فعالیت هن��ري هم بر 
صحنه تئاتر حضور داش��ته است 
و هم در س��ینما و تلویزیون. او در 
سینما با کارگردانان مختلفي چون 
رضا عط��اران، محمدرضا هنرمند 
و ابراهی��م حاتمي کی��ا همکاري 
داشته است که مي توان به »آژانس 
شیشه اي«، »مومیایي« و »خوابم 

میاد« اشاره کرد | صفحه 16

عزت اهلل مهرآوران 
درگذشت

گفت وگوی »جوان« با امير خسروانی قهرمان پرش طول پارالمپيك توكيو

 مدالم را تقدیم مردم كردم 
تا قدردان محبت شان باشم

اشتغالزایی ورزشکاران 
باید از سوی

 مسئوالن انجام شود

 صفحه 10

    رئیس سازمان صداوسیما در مراس��م تودیع و معارفه رؤساي جدید و 
سابق این سازمان بر تحول و تغییر در رسانه ملي تأکید کرد، از نکات مهم 
سخنان رئیس جدید سازمان صداوسیما در این مراسم، تأکید بر هویت به 

عنوان مزیت نسبي رسانه ملي بود. 
مراسم تودیع و معارفه رؤساي پیشین و جدید سازمان صداوسیما با حضور 

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شوراي اسالمي برگزار شد. 
در این مراسم محمدباقر قالیباف، با بیان اینکه رسانه ملي باید فرزند زمانه 
خویش باش��د و طبق همین فرضیه حرکت کند، گفت: »مردم از ما توقع 

دارند پیشرفت و کشور را درست اداره کنیم.«

قالیباف به نقش تعیین کننده صداوس��یما اش��اره کرد و تأکید داشت: 
رس��انه ملي بزرگ ترین حلقوم براي این مردم مستضعف که طعم تلخ 

فقر را چشیده اند، است. 
رئیس ق��وه مقننه با بی��ان اینکه فرهن��گ دفاع مق��دس تنها فرهنگ 
پیش برنده و عزتمندانه اي است که مي توانیم با آن تولید ثروت، عزت، 
امنیت و معرفت داشته باشیم، گفت: »پس تنها الگوي موفقیت ما همان 
موفقیت پیروزي انقالب و دهه اول دوران دفاع مقدس اس��ت و هر راه 
دیگري برویم بیراهه رفته ایم، امروز ما میراث خوار آن فرهنگ نیستیم 

بلکه میراث دار دوران دفاع مقدس هستیم.«

در بخش دیگري از این مراسم رئیس جدید سازمان صداوسیما، خواستار 
عملکرد صداوسیما به عنوان یك رسانه مرزگستر و بین المللي شد. 

پیمان جبلي در سخنراني مراسم معارفه گفت: »رسانه ملي باید مرزگستر 
و بین المللي باشد و همواره براي جهان حرف داشته است. میهن سر افراز ما 

در گام دوم مسیر روشني دارد و فیلسوفان دنیا رؤیاي ایراني دارند.«
دکتر جبلي گفت: »امام عظیم الش��أن انقالب، پس از فروریختن طاق 
کس��ري همان مکتبي که پیامبر)ص( گذاش��تند را احیا کرد که از آن 

چمران ها بیرون آمدند، هنر ما بازنمایي چشم انداز شیرین است.« 
 صفحه 16

 بنی صدر نخستين 
رئيس جمهور معزول و فراری درگذشت


