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موافقت رهبر انقالب
با شهید تلقیشدن علی لندی

در تماسي از دفتر رهبر انقالب اسالمي با خانواده نوجوان
فداکار ،علي لندي مراتب تسليت حضرت آيتاهلل خامنهاي
ابالغ و با اين خانواده داغديده همدردي شد | صفحه 14
یادداشت  سیاسی

عبداهلل متولیان

ماندگاری فرهنگ دفاع مقدس
با روایتگری مقدس
تمام پیش��رفتهای شگفتی س��از نظام اس�لامی در دوران
پس��اجنگ در عرصههای مختلف علمی ،فناوری ،نظامی و...
مرهون پیروی از الگوهای مدیریتی و اخالقی معرفی ش��ده
از س��وی روایتگران دفاع مقدس است به طوری که هر کجا
که با الگوهای دفاع مقدس عمل کرده ایم و عدم موفقیتها
و ناکامیهای ما به دلیل تبعیت از الگوهای فسادزای غربی و
غیربومی است .همانگونه که فرهنگ حسینی مرهون زنده
نگه داشتن عاشورا و حماسه حسینی است بیشک فرهنگ
اس�لامی انقالبی و مقابله با فرهنگ اس�لام لیبرالی و اسالم
امریکایی تنها با زنده نگه داش��تن فرهنگ دف��اع مقدس از
طریق ثبت و ضبط و انتقال پیامهای بی انتهای دفاع مقدس
میسر است | صفحه 2

محمدصادق فقفوری
داغ اربعین سنگین است؛ داغ نرسیدن به مشایه هم که به آن اضافه شود
سنگینتر میشود .نمیخواهیم مرور کنیم که چرا ماجرای رفتن به کربال،
امسال اینگونه ش��د که اربعین سزاوار این همه س��ردرگمی نبود .حتی
نمیخواهیم مشغول این دوگانه الینحل شویم که چرا رفتن به ترکیه و
ارمنستان و ...اینقدر سهل است و رفتن به عتبات عالیات اینقدر مشکل:
سامانه نیمه قطع سماح ،سهمیههایی که معلوم نشد چقدر بود و چه شد،

بلیتهای چند ده میلیونی و نایابی بلیت رسمی  5میلیونی ،واکسن زده
نشده و پی سی آر مجعول و غیره .انگار هرچه سنگ بود جلوی پای زائران
اباعبداهلل(ع) گذاشته ش��د .هرچه که بود ،هرچه که هست ،داغ اربعین
امسال سنگینتر از هر سال شده است .کربالرفتهها یک جور داغدار اربعین
امسالند ،کربال نرفتهها جور دیگر در فراق میسوزند.
از این همه شِ کوه حزین بگذریم .غم حسین (ع) شُ کوه دارد .داغ بر سینهها
نشسته ،آخراالمر روزی خروش میکند ،چونان که تا پیش از پیدا شدن

مقام سابق دولت امریکا:

اسرائیل  ۲۰سال دیگر وجود نخواهد داشت
صفحه 15

سر و کله ویروس منحوس ،شلوغی پرمعرفت مسیر مشایه ثابت کرد ارتش
چند ده میلیونی حسین(ع) خانمان و دودمان مستکبران و شمریان زمانه
را در هم خواهد شکست و به باد خواهد داد .مکتب حسین (ع) عالمگیر
شده است و همه آزادگان جهان را به خود فراخوانده است؛ اربعین تبلور
لشکر آزادیخواهان عالم است ،چه آن زمان که شیعیان و محبان از نقطه
نقطه جهان و بدون محدودیت در حماسه اربعین حضور به هم میرساندند،
و چه این یکی دو سال که کرونا بهانهای ش��ده است برای کاستن از شور

اربعین .اما مگر میتوان شور اربعین را کم کرد؟ مگر شور و شعور نهفته در
ذات اربعین ،محدود و محصور در تعداد حاضران است؟ همه عالم کربال
است .حرم حسین (ع) به وسعت همه دلهای شکسته است .اما این همه
نافی داغ سنگین فراق بین ما و کربال نیست .این است زبان حال ما که در
ایرانیم :سالم میدهیم از بام خانه سمت حرم /چه میشود که بیاییم ما
قدم به قدم؟ /یک اربعین طلبیدن برای تو سهل است  /حرم نرفته بمیریم
برای ما سخت است.

قهرمانانرويسكويپهلواني

گزارش «جوان» از بيستمين دوره مراسم تجليل از ورزشكاران جوانمرد و مروجين اخالق

یادداشت  بینالملل

هادی محمدی

خودزنیباکارناوالصهیونیستی
دراربیل
روز پنجشنبه در اربیل شاهد نشستی با حضور برخی چهرههای
شناخته شده و دست دوم بعثی و تعدادی از رؤسای عشایر سنی
استان انبار و نینوا بودیم که خالصه آن مطالبه اقلیمسازی سنی
در غرب عراق و ضرورت عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی و
هلهله برای «توافق ابراهیمی» که قب ً
ال توسط امارات و بحرین در
آغاز علنی روابط با صهیونیستها مطرح شد ،بودیم .این نشست
در اربیل و زیر نظر مس��عود بارزانی و دستگاه امنیتی آسایش
درحالی برگزار شد که عراق و منطقه ،شاهد رخدادهای مهمی
است و تصویر دیگری از موازنه قدرت بازیگران در آن رقم خواهد
خورد .اجرای نشست تفالههای طرفدار صهیونیستها در اربیل،
فرصت مناسبی برای خانهتکانی گسترده در عراق و بهویژه اقلیم
کردستان است | صفحه15

گزارش «جوان»:آموزش ديگر در مدارس دولتي هم رايگان نيست! | صفحه 3

ویژههای جوان

اصالحطلبان
همچنان امیدوار فرصت غرب!
زلزله دولت موسوی!

رئيسجمهور:
هيچكس نبايد به علت فقر از آموزش باز بماند

صفحه 2

«نه»عراقیها به«اقلیم»صهیونیستی
گروههای مختلف عراقی از برگزاری یک کنفرانس مشکوک در اربیل
برای عادی سازی با اسرائیل ابراز برائت کردند | صفحه 15

هر ساله سازمان بسيج ورزشكاران در مراسمي از ورزشكاران جوانمرد كه از رقابت با
نمايندگان صهيونيست در رقابتهاي مختلف ورزشي امتناع كردهاند ،تجليل ميكند.
اين مراسم اگرچه سال گذشته به دليل ش��يوع كرونا برگزار نشد ،اما ديروز بيستمين
دوره آیين تجليل از ورزشكاران جوانمرد و مروجين اخالق و منش پهلواني همزمان با

هفته دفاع مقدس برگزار شد و ورزشكاران جوانمرد روي سكوي پهلواني رفتند .البته
آیين تجليل از ورزش��كاران جوانمرد يك بخش جديد هم داش��ت و اينبار با توجه به
صحبتهاي رهبر معظم انقالب ،بخش تجليل از مروجين اخالق و منش پهلواني هم
اضافه شده بود | صفحه 13

