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نتای��ج انتخابات پارلمان��ی آلمان نقطه عطف��ی در تحوالت 
سیاسی مهم  ترین کشور اروپایی س��ه دهه اخیر است. آنگال 
مرکل، رهبر قبلی حزب دموکرات مس��یحی از س��ال 2005 
صدراعظمی این کشور را در راستای ائتالف احزاب حاکم بر 
عهده داشت. بدین ترتیب در 16 سال گذشته همواره اتحادیه 
احزاب مسیحی به ویژه حزب دموکرات مسیحی عمالً زمام امور 
آلمان را در اختیار داشتند. اکنون در پرتو نتایج انتخابات اخیر 
با کسب اکثریت آرا توسط حزب چپ میانه سوسیال دموکرات 
به رهبری »اوالف شولتس « دوره جدیدی در حیات سیاسی 
آلمان و در ابعاد وسیع تر اروپا آغاز شده است. البته این نتیجه 
با توجه به نتایج مناظره ه��ای انتخاباتی قبل از انتخابات بین 
رهبران احزاب مهم آلمانی یعنی »اوالف شولتس « رهبر حزب 
سوسیال دموکرات ، »آرمین الش��ت« رهبر حزب دموکرات 
مسیحی و »آنالنا بائربوک«رهبر حزب سبز قابل پیش بینی 
بود. در این مناظره     ها ش��ولتس نظر مثب��ت 41درصد مردم 
آلمان را جلب کرد، در حالی که الش��ت فقط موفق به کسب 
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هدف دولت های اروپایی آن بود که ایران را بر س��ر میز مذاکره 
بکشانند و با صحنه سازی و استفاده از تاکتیک »مذاکره برای 
مذاکره «، فضا به گونه ای طراحی ش��ود که گویی ایران حاضر 
به همکاری با طرف غربی نیس��ت؛ این برنام��ه به دنبال ایجاد 
یک اجماع حداکثری برای افزایش فشار به تهران بود. درایت 
دیپلماتیک دولت انقالبی نقشه امریکایی  ها را بر هم زد، وزیر امور 
خارجه به جای شرکت در نشست برجامی، سیاست مذاکرات 
دوجانبه را پیش برد.   حاال امریکایی  ها به خوبی می دانند تا زمانی 
که حکم کلی نظام در لغو تحریم و راستی آزمایی آن از جانب 
دولت های غربی اجرا نشود، گفت وگویی در کار نخواهد بود. از 
سویی اقدامات منافقانه دشمن و سناریو سازی های شرارت بار 
آنها باعث می ش��ود روز به روز طناب مقاومت مردمی بر گردن 
تروریست های سنتکام محکم تر ش��ده و به زودی ضربه ای به 
مراتب سخت از ضربه مغزی عین االس��د را در پایگاه التحریر 

نوش جان کنند | صفحه 2

وزیر ورزش در تازه ترین صحبت هاي خود در مراس��م تجلیل از 
رزمندگان وزارت ورزش و جوانان با وعده اي تازه، خبر از تالش 
براي احیاي تیم هاي اندیشه ورزش مي دهد. خبري که مي تواند 
مسرت بخش باش��د، از آن جهت که تصمیم گیري در ورزش از 
حالت انفرادي و انحصاري خارج مي شود و این به نوبه خود مي تواند 
اتفاق خوب و قابل توجهي باشد، چراکه تصمیماتي که براساس 
خرد جمعي گرفته شوند بي هیچ ش��ک و تردیدي منطقي تر و 
اصولي تر از تصمیماتي است که به صورت انفرادي گرفته می شود.  
با وجود این چند سؤال، نکته و ابهام در خصوص تیم اندیشه ورزي 
که مي تواند ورزش را از دیدگاهي تک بعدي خارج کند، مطرح 
است که وزارت ورزش اگر به راستي قصدي براي اقدامي اصولي 

دارد باید بدان توجهي ویژه داشته باشد | صفحه 13

سال هاي بسیاري است که مبارزه با مواد مخدر جریان دارد و 
جان و مال هاي بسیاري به خاطر آن از دست مي رود با این حال 
وضعیت موجود که در معرض نگاه همگان قرار دارد یک پیام 
روشن دارد و آن هم ناکارآمدي تالش هاي به کار رفته براي عدم 
گرایش مردم به مصرف افیون است. در همین سال هاي بسیاري 
که به آن اشاره شد 4هزار نفر شهید و 12 هزار نفر جانباز شدند. 
سوداگران بسیاري که آمار آن در دست متولیانش محفوظ است 
به دار مجازات آویخته شدند و سوداگران بسیاري هم در حبس 
به س��ر مي برند. در حال حاضر 44 درصد از محکومان به طور 
مس��تقیم و 26 درصد به صورت غیرمستقیم، یعني 70 درصد 

زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر هستند | صفحه 14
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   با اعالم پیروزی سوسیال دموکرات  ها در انتخابات پارلمانی آلمان، گمانه زنی   ها از احتمال 
دور شدن نسبی دولت جدید این کش��ور از امریکا و گرایش هرچه بیشتر به درون اروپا و 
نیز روسیه و چین حکایت دارد. مسکو و پکن هم با اعالم اینکه انتخابات آلمان را پیگیری 
می کنند، از ابراز تمایل برای برقراری رابطه با برلین خبر داده اند. نتیجه انتخابات پارلمانی 
آلمان که یک   شنبه 26سپتامبر )4 مهرماه( برگزار شد، پیروزی سوسیال دموکرات  ها را به 
دنبال داشت. اگرچه تمامی نظرسنجی های پیش از این انتخابات که با امتناع آنگال مرکل 
از شرکت در آن، فصل جدیدی را پس از 16 سال رقم خواهد زد، حاکی از پیشتازی حزب 
سوسیال دموکرات بود اما جو بایدن، رئیس جمهور امریکا که گویی انتظار چنین نتیجه ای 
را نداشت، به محض اطالع از نتایج اولیه، با اشاره به حزب سوسیال دموکرات به خبرنگاران 
گفت:»عجب!آنها قوی هستند.«  البته این حزب که هم اکنون نیز در دولت ائتالفی مرکل 
حضور دارد، تنها با اختالف 2 درصد موفق شد محافظه کاران موسوم به حزب اتحادیه یعنی 
دموکرات مسیحی   ها و سوسیال مسیحی   ها را پشت سر بگذارد. نتایج حاکی از این است که 
حزب سوسیال دموکرات با 25/7درصد، محافظه کاران حاکم 24/1 درصد و سبز   ها با 14/8 
درصد، بهترین نتیجه را در طول تاریخ خود کسب کردند. به این ترتیب سوسیال دموکرات  ها 
با چنین پیروزی شکننده ای چون نتوانستند اکثریت را به دست آورند، چاره ای جز تشکیل 
دولت ائتالفی نخواهند داشت. با این حال، اوالف شولتس، نامزد این حزب، یک   شنبه شب 
عالوه بر اینکه خود را صدراعظم آتی آلمان دانست در فضای پر ابهام درباره آینده دولت، 
قاطعانه گفت که از آرای کافی برای تشکیل کابینه جدید در این کشور برخوردار است و 
می تواند در ائتالف با حزب سبز و لیبرال دموکرات جدید دولت تشکیل دهد. دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین با اعالم اینکه روسیه در پی روابط دو جانبه بین مسکو 
و برلین است، گفت که کشورش مشتاقانه نتایج انتخابات آلمان را دنبال می کند. وی در 
نشستی خبری تصریح کرد: »بدون شک انتخابات در بزرگ ترین کشور اروپا توجه های 
زیادی را در سراسر جهان به خود جلب می کند. ما با توجه و عالقه بسیار نتایج انتخابات 
آلمان را دنبال می کنیم. « هوآ چونیینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در اظهاراتی 
مشابه اعالم کرد که پکن آماده همکاری با دولت جدید آلمان است و امیدوار است روابط 
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   تمام شدن سوخت 5هزار و 500 جایگاه ، 
باعث تش��کیل صف های طوالن��ی در برابر 
پمپ بنزین های انگلیس ش��د. ح��اال گفته 
می شود این بحران ممکن اس��ت به کمبود 
مواد غذایی هم منجر شود. به همین خاطر، 
زمزمه    های��ی درب��اره ورود ارت��ش انگلیس 
برای تأمین سوخت مطرح اس��ت. انگلیس 
8 هزار جای��گاه پمپ بنزی��ن دارد و انجمن 
فروشندگان سوخت در این کشور گفته، در 
شرایط فعلی تقریباً دو سوم از 5 هزار و 500 
جایگاهی که عضو این نهاد هستند، سوخت 
ندارند. چندین جایگاه هم فعاًل بسته شده اند. 
میزان سوخت بقیه جایگاه    ها هم به قدری کم 
است که پیش بینی می شود در آینده نزدیک 
به پایان برسد. مجموعه این عوامل به تشکیل 
صف های طوالن��ی در برابر پم��پ بنزین    ها 
منتهی ش��ده اس��ت. در چنین ش��رایطی، 
مقام های دولتی گفته اند تعلیق قانون رقابت، 
اش��تراک اطالعات و اولویت بندی مناطقی 
از این کشور را که به س��وخت نیاز بیشتری 
دارند، برای شرکت های نفتی آسان تر خواهد 

کرد. قانون رقابت در بازار در ش��رایط عادی 
تضمین کننده محص��والت بهتر ب��ا قیمت 
مناسب تر است. موضوعی که در کنار کمبود 
سوخت، به بحران در انگلیس دامن می زند، 
این است که طی ماه های اخیر به دلیل جدایی 
انگلیس از اتحادیه اروپا و بازگشت راننده    ها به 
کشور خود، این کشور با بحران کمبود راننده 
تریل��ی مواجه ش��ده که مش��کالتی را برای 
صنایع مختلف از جمله روند سوخت رسانی 
به دنبال داش��ته اس��ت. همچنی��ن، دولت 
انگلیس ب��ا اعطای 5 هزار مج��وز موقت کار 
برای رانندگان اروپایی تا پایان امسال موافقت 
کرده و از رانندگان بازنشسته هم خواسته به 
طور موقت بر سر کار بازگردند. گفته می شود 
بوریس جانس��ون، نخس��ت وزیر انگلیس در 
حال بررسی اس��تقرار نیروهای ارتش برای 
محافظت از کامیون های حامل بنزین است. 
»گرنت شاپس« وزیر حمل و نقل انگلیس نیز 
گزارش     ها درباره درخواس��ت کمک از ارتش 
را برای مدیریت مس��ئله کمبود سوخت رد 

نکرده است | صفحه 15

   کران��ه باختری در حال تبدیل ش��دن به 
جبهه جدید مقاومت در کنار غزه است. بعد 
از فرار شش اسیر فلسطینی از زندان حفاظت 
شده اس��رائیلی جلبوع، مش��خص شد، هر 
 شش فلس��طینی گریخته از جنین بوده اند. 
هرچند اس��رائیلی     ها س��رانجام این ش��ش 
فلسطینی را دستگیر کردند، ولی هسته های 
مقاومت در جنی��ن در حال تقویت ش��دن 
هس��تند. اس��رائیلی     ها از آن موقع تاکنون، 
به ش��کلی ویژه بر جنین متمرکز ش��ده اند. 
نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی یک     شنبه 
شب با همراهی تفنگداران جوخه ترور موسوم 
به یگان یمام ب��ه چندین منطق��ه از جمله 
شهرهای جنین، برقین و رام اهلل یورش بردند 
و با مبارزان مقاومت درگیر شدند که در این 
درگیری، پنج فلسطینی شهید و دو نظامی 
اسرائیلی هم زخمی شدند که حال آنها وخیم 
گزارش شده است. روزنامه یدیعوت آحارانوت 
به نقل از آویو کوخاوی، رئیس س��تاد ارتش 
اسرائیل نوش��ته که حماس در حال تدارک 
برای انجام عملیات بزرگی در عمق اسرائیل 

است و از مدت     ها پیش زیرساخت انجام این 
کار را ایجاد می کند. در نابلس نیز یک     شنبه 
ش��ب، دهها شهرک نشین اش��غالگر یهودی 
تحت حمایت نظامیان اس��رائیلی به منظور 
تعرض ب��ه آرامگاه حضرت یوس��ف)ع( وارد 
ش��ده بودند که به درگیری با فلس��طینیان 
کش��یده ش��د. احتمال دارد درگیری     ها در 
کرانه باختری به ایجاد موازنه ای جدید بین 
مقاوم��ت در غزه ب��ا رژیم صهیونیس��تی، از 
نوع موازنه ای ش��ود که تهاج��م چندی قبل 
 اس��رائیل به منطقه الجراح در قدس اشغالی 
به وجود آورد، به طوری که برخی رسانه های 
اسرائیلی از احتمال شلیک نیروهای مقاومت 
فلسطین به اهداف اس��رائیل خبر می دهد. 
فع��اًل، خالد مش��عل، رئیس دفتر سیاس��ی 
حماس در خ��ارج در گفت وگ��وی تلفنی با 
خانواده های پنج ش��هید فلسطینی قدس و 
جنین تأکید کرده که حماس این ش��هدا را 
مایه افتخار می داند و به دالوری و جانفشانی 
آنان در برابر ارتش اش��غالگر صهیونیس��تی 

مباهات می کند | صفحه 15

 آتش مقاومت 
کرانه باختری را هم شعله ور می کند

درگيری شديد فلسطينيان با سربازان رژيم صهيونيستی در جنين

 دادگاهي را که به ما حكم اعدام داد
 به سخره گرفته بوديم و مي خنديديم!

 درگذشت
خالق تصاوير و صداهای ماندگار

 زمزمه های ورود ارتش انگلیس 
برای جلوگیری از آتش کمبود سوخت 

احتمال دارد بحران سوخت به کمبود مواد غذايی منجر شود

گرایش آلمان به روسیه و چین 
بیشتر می شود 
پايان 16 سال صدارت مرکل

   زنده یاد هاش��م امانی: »هیچ یک از ما در بازجویي ها 
و دادگاه منکر کاري که کردیم نش��د. از اخوي پرسیدند 
شما چرا به محمد بخارایي اسلحه دادید؟ و ایشان خیلي 
صریح گفت براي اینکه منصور را بکشد! از من پرسیدند 
چطور از ترور منصور مطلع شدید؟ گفتم در خیابان بودم 
و دیدم مردم دارند با ماشین هایشان بوق مي زنند و شادي 
مي کنند و متوجه شدم که یکي از سران رژیم را زده اند!... 
این جواب من، خیلي براي آنها سنگین بود« | صفحه 9

  سیامک اطلسي، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
و دوبلور صبح چه��ارم مهر ماه در بیمارس��تان فرمانیه 
در پي ابتال به کرونا درگذش��ت. او در دو هفته گذشته 
در بیمارستان بستري بود. س��یامک اطلسي که متولد 
1315 بود، از دهه 40 کار خود را با گویندگي در انجمن 
گویندگان آغاز کرد و بعد به سینما رفت و از سال 50 تا 
همین سه سال قبل در بیش از 40 فیلم سینمایي بازي 

کرده بود | صفحه 16

 رهبر انقالب: شما)دانشجویان( امروز در فضای مجازی می توانید 
 افکار درست و صحیح را منتشر کنید و به مسائل پاسخ دهید 

و می توانید به معنای واقعی کلمه جهاد کنید| صفحه 2

نخست وزير رژيم صهيونيستی عصر ديروز در سازمان ملل، 22 بار نام ايران را برد تا سطح وحشت اين رژيم از ايران ، بيش از هر موقع ديگری نمايان شود

جیغ»بنت«ازانزوایصهیونیستها
بینالملل

فرمان جهاد
   عالم ذوفنون، آیت اهلل حس��ن حس��ن زاده آملي در طول عمر پربرکت خود آثار فراواني بر  در فضای مجازی

حوزه هاي علمیه و طالبان معرفت برجاي گذاشت که زدودني نیست. این فیلسوف عارف، در 
نظریات فکري – فقهي – عرفاني خود که بخش��ي از آن در بیش از 190 جلد کتاب منعکس 
شده، تشریح کرده است که انسان داراي ابعادي گوناگون است و پرورش این ابعاد و سیر منازل 
معین، مي تواند او را به درجات منظور نظر برس��اند. مش��رب فکري برج��اي مانده از آیت اهلل 
حسن زاده آملي، منش��أ فیوضات براي همه طالبان معرفت، بصیرت و حقیقت است.  آیت اهلل 
حسن حسن زاده آملي در شاخه هاي متعددي از ریاضیات گرفته تا فلسفه و عرفان صاحب سبک 

و نظر بود. همین جامع علوم بودن او را به حق در نظر علما و شاگردان ذوفنون کرده بود. خود از 
محضر اساتید بزرگي چون عالمه طباطبایي، میرزا ابوالحسن شعراني و الهي قمشه اي بهره ها 

برد و به تربیت و پرورش چند ده شاگرد استادشده پرداخت.
رهبر انقالب در پیام تس��لیت به مناسبت درگذشت عالمه حس��ن زاده فرمودند: این روحاني 
دانش��مند و ذوفنون از جمله   چهره هاي نادر و فاخري بود که نمونه ه��اي معدودي از آنان در 
هر دوره، چشم و دل آش��نایان را مي نوازد و توأماً دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره مند 
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فراق عالمه ذوفنون

  نخست وزیر رژیم صهیونیستی خیلی خوب درک کرده که ماه های حضور امریکا در منطقه به شماره 
افتاده؛ تحولی که باعث خواهد شد سال های وجود این رژیم هم به شماره بیفتد. تحت تأثیر این تحول، 
اس��رائیلی        ها هیچ فرصتی را برای لفاظی علیه ایران از دس��ت نمی دهند. نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی عصر دیروز در سازمان ملل، اسرائیل را »معجزه« خواند و 22 بار نام ایران را حتی بیشتر از 
امریکا، بزرگ ترین متحد خود، برد تا سطح وحشت این رژیم از ایران ، بیش از هر موقع دیگری نمایان شود. 
به گزارش جوان، تل آویو هیچ وقت مانند حاال خود را در محاصره تهدید        ها احس��اس نکرده؛ این را 

بنیامین نتانیاهو چند ماه قبل از پایان نخس��ت وزیری گفت و حاال، نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی هم به صراحت از تریبون سازمان ملل می گوید:» اسرائیل به معنای واقعی کلمه به دست 
حزب اهلل ، شبه نظامیان شیعه ، جهاد اسالمی و حماس در مرزهایش محاصره شده است. « در حالی که 
امریکا از افغانستان خارج شد و چشم انداز خروجش از عراق نمایان است و از عربستان تا اردن، دنبال 
تعدیل حضور نظامی در خاورمیانه است، حاال بنت نخست وزیری رژیمی را به عهده گرفته که بیش از 
هرموقع دیگری خود را در معرض تهدید می بیند. اسرائیلی        ها به دنبال متحد هستند؛ نتانیاهو غائله 

پیمان ابراهیم را به همین دلیل درست کرد، اما حاال که بی نتیجه بودن این پیمان با شروع نزدیکی 
عربستان و ایران و بقیه تحوالت مشخص شده، نفتالی بنت س��لف او، به فریاد زدن در سازمان ملل 
روی آورده است: » این گروه های تروریستی به دنبال تسلط بر خاورمیانه و گسترش اسالم رادیکال در 
سراسر جهان هستند. ویژگی مشترک همه آنها چیست؟ همه آنها می خواهند کشور من را نابود کنند 
و همه را هم ایران حمایت می کند. آنها آموزش های خود را از ایران می گیرند و سالح های خود را از 

ایران دریافت می کنند.« | بقيه در صفحه 15
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