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سرمقاله

سنگرداران هویت و استقالل 
ایران اسالمی

یادداشت  سیاسی

 چرا »روحانیت هوشمند« 
مخالفان بیشتری دارد؟

سیدعبداهلل متولیان

وقتی دش��من روحانیت را برای حمل��ه هدف گذاری و به 
آن حمله می کند نشان دهنده این اس��ت که او روحانیت 
را برای تحقق اهداف خود خطرناک می بیند. امروز شاهد 
هستیم ترور روحانیون هدف اصلی دشمنان است و دلیل 
آن نقش آفرینی این قشر در بیداری و بصیرت افزایی جامعه 
اس��ت. امروز دش��منان، روحانیون را مانع اصلی در مسیر 
رس��یدن به اهداف خود می دانند. ام��روز روحانیت آماج 

حمالت دشمنان است | صفحه2

یادداشت  بین الملل

بازگشت »تقریباًهیچ«  

 

به برجام را تکرار نمی کنیم

سید رحیم نعمتی

وب س��ایت امریکایی دیپلمات در گ��زارش اخیر خود به 
یادداشت مشترک خاویر سوالنا، دبیرکل سابق ناتو و شورای 
اتحادیه اروپا و کارل بیلت، نخست وزیر پیشین سوئد، در 
روزنامه واشنگتن پست اشاره کرده که نوشته بودند: »بایدن 
باید هزینه های انفعال خود را در قبال ایران به طور جدی در 
نظر بگیرد و راهی برای پیشرفت بیابد یا در غیر این صورت، 
ممکن اس��ت گرفتار جنگ دیگری ش��ویم که هیچ کس 

خواستار آن نیست« | صفحه15

  وقوع  ابر ش��ورش  که راه حل مشکالت نیست بلکه ایران را 
ناامن تر می کند. حتی اگر انقالب شدنی بود با امثال نتانیاهو، 
ترامپ، پمپئو، فرقه رجوی، سلطنت طلبان مستبد و آویزان 

محافل غربی، تمامیت ایران به مخاطره می افتد

ویژه های جوان

 جالیی پور: 
 فایده شورش را فرقه رجوی 
و پمپئو و نتانیاهو می برند

 تاجیک اصالح طلبان را  خائن 
به گفتمان اصالحات دانست

در طول چندین ق��رن از غیبت 
کبری که روحانیت شیعه، مقام 
نیابت عام امام معص��وم )ع( را بر 
عهده داشته اس��ت، حوزه تأثیر 
روحانیت منحصر به مناس��ک و 
ضوابط فقهی نمان��ده و به اذعان 
دوست و دشمن اصلی     ترین عنصر 
تأثیرگذار بر حرکت جامعه ایرانی 
بوده است. نگاه موسعی که مکتب 
اهل بیت)ع( به اسالم دارد و نگرش 
تنگ نظرانه و تقلیل گرایانه سکوالریستی را نفی می کند، سبب 
شده اس��ت که روحانیت در طول چند قرن اخیر در حوزه های 
گوناگون حیات اجتماعی ایرانیان از جمله سیاست داخلی و روابط 
خارجی و فرهنگ عمومی و سبک زندگی کنشگری تعیین کننده 
باشد و بسیاری از موفقیت های بزرگ ملت ایران مرهون همین 

نقش آفرینی جدی است. 
در طول چند قرن اخیر مهم  ترین چالش ایرانیان در مواجهه با 
تمدن غربی بر سر استقالل و هویت بوده و اتفاقاً در همین آوردگاه 
مهم، روحانیت شیعه مهم  ترین عامل استقالل خواهی و هویت یابی 
جامعه ایرانی در برابر طمعکاران بیرونی بوده است. ایستادگی در 
برابر معاهدات ذلیالنه در دوره قاجار، رشادت در برابر برکشیدن 
و تحمیل یک عنصر دست نشانده به عنوان شاه پهلوی، پیگیری 
حق مالکیت ملت ایران بر منابع نفت��ی اش و نهایتاً بریدن پای 
استعمار و استکبار از ایران در انقالب اسالمی، مهم  ترین گام های 
روحانیت در دو قرن اخیر در جهت تحقق اس��تقالل تمام عیار 
جامعه ایرانی بوده است. از س��ویی مواجهه و ایستادگی در برابر 
غربزدگی افسارگسیخته، روشنفکری ضددین، مکاتب مادی و 
الحادی مهاجم و تحمیل س��بک زندگی بی هویت غربی بخش 
مهمی از برنامه روحانیت در جهت پاس��داری از هویت اسالمی 

ایرانی جامعه در برابر فرهنگ مهاجم بوده است. 
البته حساس��یت روحانیون مبارز به مرزهای عقیدتی، سیاسی 
و فرهنگی با دشمن، هیچ گاه س��بب غفلت از وضعیت جامعه و 
مسئولیت اجتماعی آنان نشده است. از دیرباز روحانیت مهم  ترین 
ملجأ و تکیه گاه اقشار گوناگون و به ویژه محل رجوع تظلم خواهان 
و محرومان بوده است. در هر کوی و برزن بیت علما و روحانیون 
محلی میزبان هم��ه مراجعان و کانونی برای حل آس��یب های 
اجتماعی و رسیدگی نیازمندان بوده و اصطالحاً در هنگامه خطر 

مهم  ترین پناهگاه مظلومان »خانه آقا« بوده است. 
حّریت روحانیت در برابر س��الطین جور و طواغیت که ناشی از 
ایمان به قدرت الیزال الهی و استقالل مالی از دربار پادشاهان بود، 
قدرتی در اختیار علمای بزرگ قرار داد که در برابر اقدامات ضد 
اسالمی حکومت های غیرالهی بایستند و نهایتاً خیزش انقالبی 
حضرت امام )ره( نیز در امتداد همین مسیر اسالم خواهانه منجر 
به اسقاط نظام جور و برپایی حکومت الهی شد. همین آزادگی و 
آزادمنشی روحانیت شیعه بود که حسادت سیاستمداران غربزده 
و دشمنی استعمارگران را علیه این قشر شعله ور کرد و سبب شد 
مرارت    ها و رنج های فراوانی را در جهت تحقق آرمان های اسالمی 
متحمل شوند و به تعبیر امام راحل عظیم الشأن)ره(  »از دیوارهای 
فیضیه گرفته تا سلول های مخوف و انفرادی رژیم شاه و از کوچه و 
خیابان تا مسجد و محراب امامت جمعه و جماعات و از دفاتر کار و 
محل خدمت تا خطوط مقدم جبهه     ها و میادین مین، خون پاک 

شهدای حوزه و روحانیت افق فقاهت را گلگون کرده است.«
پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز روحانیت در صف اول پیگیری 
آرمان های اس��المی و مطالب��ات به حق جامعه قرار داش��ت و 
به رغم فرصت های متعددی که به واس��طه تغییر نظام سیاسی 
برای روحانیون فراهم آمد، اغلب آنان همچن��ان زهد را بر رفاه 
دنیوی ترجی��ح دادند و ام��روز هرکس با روحانی��ون از نزدیک 
معاشرت داشته باشد، تصدیق می کند که از طالب تازه محصل 
و فضالی مجرب گرفته تا علمای تراز اول و مراجع معظم تقلید 
در ساده زیستی و بی اعتنایی به زخارف دنیوی الگوی جامعه اند. 
سبک زندگی امامین انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی)ره( 
و امام خامنه ای )مدظله العالی( جلوه تام وتمامی از حیات طیبه 
و زاهدانه روحانیت مبارز را نمایان می سازد. همین امروز بیشتر 
طالب و روحانیون با حداقل ش��هریه دریافتی )که بسیار کمتر 
از حداقل دس��تمزد یک کارگر س��اده اس��ت( و در عین حال با 
خانواده     هایی نسبتاً پرجمعیت، بی ادعا گذران زندگی می کنند. 

جالب اینجاست اندک بودجه حمایتی در قالب بیمه درمانی و...  
که مشابه همه اقشار دیگر جامعه در اختیار طالب قرار می گیرد 
مورد حسادت برخی قرار گرفته و زبان نیش و کنایه ضدانقالب 
را می گشاید، فارغ از اینکه سرانه بودجه حمایتی طالب به مراتب 
کمتر از دانشگاهیان و بسیاری دیگر از اقشار بوده و در برابر مبالغ 

تخصیصی به دستگاه    ها و شرکت های دولتی تقریباً هیچ است!
طالب و فضالی حوزه و بسیاری از مردم می دانند که دلیل اصلی 
حقد و کینه دشمنان نه این ادعاهای پوچ که ترس استعمارگران 
کهنه و نو از جایگاه روحانیت و نقشی است که در حراست از هویت 
و استقالل جامعه ایرانی در برابر مطامع دشمنان دارد. هنوز اثر 
ضربه ای که فتوای میرزای شیرازی بر پیکره استعمار پیر وارد کرد 
در کینه رسانه های انگلیسی نسبت به روحانیت شیعه هویداست و 
علت خشم و نفرت وابستگان استعمار از این سنگرداران استقالل 

و هویت ایران را آشکارا می توان دریافت. 

محمدجواد اخوان

مدیرمسئول

مناقصه دو مرحله اى شماره 5/گ/1401
شركت مخابرات ايران- مخابرات منطقه گلستان در نظر دارد 
اجراى طرح هاى شبكه كابل و فيبر نورى شرق منطقه گلستان 
را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا متقاضيان شركت 
در مناقصه مى توانند جهت اطالعات بيشـتر به آگهى فراخوان در سايت شركت 
مخابرات ايران به آدرس www.tci.ir و يا سايت مخابرات منطقه گلستان به آدرس 
روابط عمومى مخابرات منطقه گلستان golestan.tci.ir مراجعه نمايند. 

مخابرات منطقه گلستان

    آیا جهان در معرض یک پاندمي تازه است؟! 
این سؤالي است که با پیدا شدن سر و کله آبله 
میمون ذهن م��ردم دنیا را به خود مش��غول 
کرده است. یک مقام سازمان جهاني بهداشت 
)WHO( هش��دار داد که با گسترش موارد 
ابتال به »آبله میمون« در سراسر اروپا ممکن 
است روند شیوع بیماري تس��ریع شود. طي 
هفته هاي اخیر مواردي از ابتال به این بیماري 
در کشورهاي اروپایي از جمله پرتغال و سوئد و 
کشورهاي دیگر همچون ایاالت متحده، کانادا 
و استرالیا مشاهده شده است. بیشتر مبتالیان 
که اخیراً به این بیماري دچار شده اند، سابقه 
س��فر به مناطقي که آبله میمون شایع بوده، 
نداش��ته اند. در هفته اخیر مقام��ات اروپا نیز 
دهها مورد ابتال به این بیماري را تأیید کرده اند. 
موارد ابتال در اس��پانیا، پرتغال و انگلستان که 
بیماري آبله میمون در آن بس��یار نادر بوده با 

رابطه جنسي به ویژه رابطه جنسي نامتعارف 
در ارتباط است. بر همین اساس، مشاور ارشد 
پزشکي در آژانس امنیت سالمت بریتانیا، از 

مردان همجنس گرا و دوجنس گرا خواس��ت 
بررسي کنند که آیا جوش هاي پوستي نامنظم 
دارند و در صورت نگراني به پزش��ک سالمت 

جنسي مراجعه کنند. با وجود گسترش مجدد 
این بیماري در ش��ماري از کشورهاي جهان، 
اما کارشناسان بهداش��تي معتقدند هنوز در 
آس��تانه یک اپیدمي بزرگ نیس��تیم و هنوز 
خطر براي عموم ک��م ارزیابي شده اس��ت. با 
وجود این کشورهاي اروپایي و امریکا در حال 
سفارش و ذخیره واکسن آبله هستند. بریتانیا 
هزاران واکس��ن و درمان آبل��ه میمون تهیه 
کرده است، اس��پانیا براي خرید واکسن آبله 
آماده مي شود و امریکا ۱۳ میلیون دوز واکسن 
آبله میمون سفارش داده اس��ت. آمار و ارقام 
جهاني ابتال، بس��تري و مرگ هاي ناش��ي از 
کووید نشان مي دهد پاندمي این بیماري هنوز 
تمام نشده اس��ت. با وجود این و به رغم آنکه 
هنوز به پایان کووید نرسیده ایم، نگراني جهاني 
از شروع پاندمي هاي جدید با پیدا شدن آبله 

براساسآماردرفروردينماهامسال،صنعتخودرووقطعهتنهامیمون تشدید شده است | صفحه3
صنعتياستكهجمعسودخالصشركتهايآنمنفيشدهاست

وزيرراهوشهرسازي:اگرمشاورامالكي
قراردادصورياجارهمسكنتهيهكند،پشيمانميشود!

معاونوزيراقتصادخبرداد

شناسايي ۲۰۰هزار ميليارد تومان 
اموال مازاد در بانك ها

برخيمشاورانامالك
ماهيهزاركدرهگيريصوري

برايواموديعهميدهند

 خودرو
زيانده ترين صنعت بورسي

گفت وگوی »جوان « با کارشناسان حوزه کتاب در خصوص یارانه کاغذ و کتاب

پرداخت يارانه به ناشر يا کتابخوان هر دو خسارت بار است

خطر پاندمي »آبله ميمون« اين بار از اروپا
اروپاوامريكابرايمقابلهباآبلهميموندرتداركتهيهواكسنآبلههستند

نگاهيبهزندگيشهيدمحمودشهبازيقائممقاملشكر27
محمدرسولاهلل)ص(درگفتوگوي»جوان«باخواهرشهيد

 حاج محمود مثل بزرگ جامعه 
راه را به دیگر رزمندگان نشان  مي داد

وحشتتلآویو
ازجایگزینیحزباهللباروسهادرسوریه

صهيونيستهاجمعهشبگذشتهبرایچندمينباردرهفتههایاخيربهسوريهحملهكردند،اينباراماباموشکهایزمينبهزمين.تحليلگرانمعتقدند
اينتغييرتاكتيکصهيونيستهاازبيمهدفقرارگرفتنهواپيماهایشانباپدافنداس300سوريهاست،چيزیكهقبالًخيالشانازآنراحتبود.

بهنظرمیرسدتنشهایروسيهوتلآويوكهمنابعغيررسمیاخيراًازآنصحبتمیكنند،عميقترازآنچيزیاستكهگفتهمیشود



بهويژهاكنونكهگزارشهايیدربارهكاهشحضورروسهادرسوريهوجايگزينینيروهایحزباهللمنتشرشدهاست| صفحه15

    بین الملل

قاجاروپهلوي
همچناندرماپهلوگرفتهاند

گفتوگوبادكترحسنبنيانيان،تحليلگرفرهنگي
دربارهمختصاتوموانع»مديريترفتار«

شهید محمود ش��هبازي براي آزادسازي خرمشهر 
جانفش��اني هاي بس��یاري کرد. معاون حاج احمد 
متوسلیان، با وجود مسئولیت سنگیني که برعهده 
داش��ت، در تمام مراح��ل عملی��ات بیت المقدس 
حض��وري پررن��گ داش��ت. قائم مق��ام لش��کر 
27محمدرسول اهلل)ص(، در دوم خرداد ۱۳6۱، تنها 
یک روز قبل از آزادي خرمش��هر در پشت دژ ماِرد در 
جبهه شمال شرقي شهر به شهادت رسید. نبود شهید 

شهبازي در سوم خرداد غم بزرگي براي رزمندگان بود، 
اما آنها هیچ وقت شجاعت و فعالیت هاي شهید در طول 
دوران دفاع مقدس را فراموش نکردند. مهین شهبازي، 
خواهر ش��هید خاطرات زیادي از برادر در ذهنش به 
جا مانده اس��ت. در روزهاي غرورآفرین آزادس��ازي 
خرمشهر و در سالروز شهادت قائم مقام لشکر27، پاي 
صحبت هاي خواهر شهید نشس��تیم تا ایشان راوي 

خاطرات برادرش باشد | صفحه7

صفحه12

صفحه2

صفحات8و9

صفحه16

صفحه3

صفحه2

صفحه12

صفحه12

صفحه2

سردارشريف:سپاهمنهایمردمبرایخودهويتیقائلنيست

تشريحجزئيات
برگزاریكنگرهشهدایروحانی

سخنگويدولتخبرداد

عضوكميسيونامنيتملی:

تشكيلشورايراهبريفناوريهاوتوليدات
دانشبنيانبهرياسترئيسجمهور

ترکيه امنيت آبی منطقه را 
به مخاطره انداخته است

 پیش��رفت در ی��ک موضوع ی��ا چند موض��وع خاص که 
کاري به متن زندگي غالب مردم ندارد، کش��ور را در مدار 
پیشرفت مداوم نمي اندازد و ما باید براي بهره گیري از این 
پیشرفت هاي ارزش��مند موضعي و خاص، عقب افتادگي 
در س��ایر عرصه ها را جبران کنیم تا هم افزایي بخش هاي 
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 قرار تصميم های سخت 
عليه فساد های دولتی

 رئیس جمهور در نشستی با موضوع »خصوصی سازی در اقتصاد ایران« گفت:»آمده ام بسترهای فسادزا را اصالح کنم تا اصاًل پرونده ای ساخته نشود که قوه قضائیه مجبور به پیگیری 
باشد. قرار است تصمیم های سختی بگیریم.« برخی تحلیلگران می گویند روی سخن رئیس جمهور با شرکت های دولتی و بسترهای فسادآفرین این شرکت ها بوده است و دولت 
سیزدهم قرار است رویکرد جدیدی در حوزه مدیریت یا واگذاری بنگاه های دولتی اتخاذ کند. با توجه به اینکه موضوع نشست روز گذشته »خصوصی سازی« بود و علی طیب نیا، 
وزیر اقتصاد دولت یازدهم، شرکت ها و بانک های دولتی را کانون مفسده و رانت و هدر رفتن منابع معرفی کرد و دولت در طول دهه های اخیر به رغم خصوصی سازی باز هم عریض 

و طویل است، به شکلی که 7۰ درصد بودجه کشور سهم بنگاه ها و شرکت های دولتی است، این تحلیل می تواند درست باشد | صفحه4
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