
    دول��ت چین اعالم ک��رد که صادرات ش��ن و ماسه  
را به تای��وان در واکنش به سفر نانس��ی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان امریکا به این جزیره، متوقف می کند. 
پکن همچنین تصمیم گرفت��ه واردات مرکبات، برخی 
محصوالت دریایی و ماهی منجم��د را از تایوان متوقف 
کند، اقداماتی که ع��الوه بر کم سابقه ب��ودن در سنت 
رفتارهای سیاسی چی��ن، میزان خشم پک��ن از وضع 

موجود را نشان می دهد

    ماهواره خیام از نوع سنجش��ی و دارای دقت باالی 
تصویربرداری است و با تصاویر با وضوح یک متر است. 
همچنین ای��ن ماهواره قابلیت تصویرب��رداری از سطح 
زمین در طیف های مختلف تصویری را دارد. این ماهواره 
که تحت حاکمیت و بهره برداری جمهوری اسالمی ایران 
ق��رار دارد، از ایستگاه های زمین��ی در خاک جمهوری 
اسالمی ایران هدایت و کنترل خواهد ش��د و اطالعات 
و تصاویر ارسالی آن نیز در همی��ن ایستگاه  ها دریافت 
خواهد ش��د. به دلیل وزن ب��االی این ماه��واره ایرانی، 
پرتاب آن به آژانس فضایی روسیه واگذار شده است تا با 

ماهواره بر سایوز به فضا پرتاب شود

    گزارش میدانی خبر نگار »جوان« حاکی است عملیات 
تعقیب و گریز مأموران پلیس تهران برای بازداش��ت زوج 
مسلح به حادثه گروگانگیری ختم ش��د. همزمان با وقوع 
گروگانگیری اعضای یک خانواده ک��ه در محله آجودانیه 
اتفاق افتاد، تیم های تخصصی پلیس به سرپرستی فرمانده 
انتظامی عملیات رهایی گروگان را رقم زدند و موفق شدند 
همزمان با آزاد کردن گروگان ها، دو متهم را بازداشت کنند

    تشکیل پرونده هایي براي ترک فعل هاي انجام شده در 
خصوص سیل و دستگیري جاسوس تبعه سوئد از بخش هاي 
مهم نشست خبري سخنگوي قوه  قضائیه بود. این مقام عالي 
قضایي تأکید کرد که همه دستگاه ها باید اقدامات پیشگیرانه 
در قبال حوادث طبیعي داشته باشند. وی بر همین اساس در 
خصوص سیل اخیر هم با اعالم آمار دقیق فوتي ها، خبر داد 
که پرونده هایي براي ترک فعل هاي مربوط به آن تشکیل 
شده است. آخرین وضعیت پرونده هاي حمید نوري و اسداله 
اسدي، پرونده  کثیرالشاکي آمیتیس )کالهبرداري 3 هزار 
میلیارد تومان��ي رمزارزها( و ماجراي زن��دان سید مهدي 
میرسلیم از دیگر موضوعات مطرح شده از سوي سخنگو بود

    این روزها برخي رسانه هاي حامي دولت های یازدهم 
و دوازدهم با برجسته کردن افزای��ش 40 تا 50 درصدي 
اجاره بها در یک سال گذشته، تالش دارند عملکرد دولت 
سیزدهم را در حوزه تنظیم بازار مسکن زیر سؤال ببرند، این 
در حالي است که سیاست هشت ساله دولت روحاني در 
حوزه مسکن آنقدر دچار ضعف بود که نمایندگان مجلس 
از طیف هاي مختلف و گاه همراه با دولت وقت نیز بارها و 
بارها قصد داشتند عباس آخوندي را به دلیل بي توجهي به 

سیاست هاي تقویت طرف عرضه مسکن استیضاح کنند

 ورود چین به دوران 
»چالش فعال« با امریکا

 ماهواره ایرانی خیام 
 هفته آینده در مدار زمین 

 پرونده هایي 
براي ترك فعل هاي سیل 

تشكیل شده است

 نمک پاشی سیاسی 
 روی زخم و درد 
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه 13 مرداد 1401 - 6 محرم 1444

سال بیست و چهارم- شماره 6545 - 16 صفحه
قیمت: 3000  تومان

مدارسدولتیدیپلمهپرور!

اقامه عزاداری  با احیای سنت ها

   اجتماعی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

یادداشت  حوادث

یادداشت  سیاسی

ویژه  جوان

یادداشت

 حجاب ستیزی 
روی دیگر اسالم هراسی

صفحه 2

 اشتباه نکنید!
پلوسی مأمور دولت بایدن بود

صفحه 15

نگرانی از بروز جرائم مسلحانه
صفحه 14

» خاموشی« ما را روشن کرد
صفحه 2

 آقای عارف! مردم  عملکرد 
 مجلس شما را از یاد نبرده اند

صفحه 2

علی حسن حیدری

سید رحیم نعمتی

حسین فصیحي

عبداهلل گنجی

فقط یک نفر از 40 رتبه برتر کنكور1401 در مدارس دولتی تحصیل کرده است!

 ضمیمه خانواده 
پنج شنبه های روزنامه جوان

نهمین شماره 

| ضميمه هفتگى  سبك زندگى و خانواده|
|  روزنامه جوان  |   پنج شنبه 13 مرداد  1401| 

شماره
9
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 سفر به ديار دارالعباده و آشنايي 
با آيين هاي عزاداري در ابركوه

 تشييع با شكوه 
به ياد سيدالشهدا(ع)

 محرم است 
و هزار جلوه ايثار و ارادت

اجر تو  با سيدالشهدا (ع)

 نگاهى به رمان «ناميرا» 
نوشته صادق كرميار

 عاشقانه اى 
از جدال ترديد و يقين

 «محرم» فرصتي ناب 
براي تربيت ديني كودكان

محبان معصوم
ثاراهللا

 جز زيبايى 
چيزى نديدم

درس هاى زنان عاشورا به روايت زنان امروز
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 کسي حاضر نبود
 جنازه فرزند ناخلف شیخ را بردارد

 ۱۰ دستاورد دولت رئیسي 
 FATF بدون برجام و

 سال هاي پس از جنگ 
به عطش شهادت حاج عبداهلل افزوده بود

 پایان خوش
  گروگانگیری آجودانیه
پس از 4 ساعت وحشت

مغناطیس عالمگیر امام حسین)ع( به روایت ره یافتگان به دین اسالم 

من مسلمان  شده  عشق حسینم
    دکتر ناصر نوري، نواده شهید آیت اهلل شیخ فضل اهلل 
 نوري: گرایش به غرب گرایي در خانواده مرحوم شیخ 
از »مهدي« پسر ایشان آغاز مي شود. البته بعضي ها 
»مهدي« را عام��ل ]و نفوذي استعم��ار[ مي دانند و 
عده اي هم معتقدند که ن��ه، ولي به هر حال همراهي 
»مهدي« با افکار غرب زده ها به گونه اي بود که وقتي 
شیخ را در میدان توپخانه براي اعدام آماده مي کردند، 
او کف مي زد و در طرف مقاب��ل، مرحوم میرزا هادي 

)جد ما( قرار داش��ت که در آن ش��رایط سخت متأثر 
و منقلب بود. شاید این وضعیت براي بسیاري سؤال 
ایجاد کند که در خانواده یک مجتهد بزرگ شیعه و 
با جایگاهي که شیخ داش��ته، چگونه دو فرزند با این 
همه تفاوت و حتي تضاد رشد یافتند و بزرگ شدند؟  
مهدي از لحاظ شرایط رشد، زماني که مرحوم شیخ 
در نجف اقامت داشتند، بدون اطالع خانواده و از سینه 

یک دایه ناصبي شیر خورد!  | صفحه 12

 FATF در دولت قبل مباحثي از جمله برجام و    
به دفعات از س��وي برخ��ي دولتم��ردان و فعاالن و 
رسانه هاي اصالح طلب تکرار مي شد. فصل مشترک 
این اظهارات و موضع گیري ها این بود که هیچ اقدام 
مثبتي در کش��ور رخ نخواهد داد، مگر اینکه برجام 
احیا شود و ایران به عضویت FATF درآید.  این ادعا 
در بزنگاه هاي حساس از جمله واکسیناسیون کرونا به 

صورت گسترده مطرح و به آن ضریب داده مي شد، اما 
با روي کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل گذاري 
دولت در سیاست خارجي، سیاست داخلي و اقتصاد 
ش��اهد هستیم این ادعا روز به روز بیشت��ر بي اعتبار 
مي ش��ود. در سالگرد آغ��از دوره ریاست جمهوري 
سیدابراهیم رئیسي به ۱0دست��اورد دولت رئیسي 

بدون برجام و FATF اشاره مي کنیم | صفحه 6

    شهید اسکندري در شهر شیراز چهره اي سرشناس 
و شاخص به شمار مي رود و نحوه شهادت مظلومانه اش 
در سوریه، نام این شهید را در سراسر کشور مطرح کرد. 
سردار اسکندري پیشکسوت دفاع مقدس بود، از تیره 
حاج قاسم، حاج ابراهیم همت و ح��اج احمد کاظمي  
با همان اخ��الص و همان روحیه و ش��جاعت در جبهه 
نبرد حاضر مي شد و اجازه عرض اندام به دشمن متجاوز 

نمي داد. شهید اسکندري عمرش را وقف مبارزه و جهاد 
کرده بود. از همان اولین روزهاي پیروزي انقالب بدون 
ادعا در میدان حاضر ش��د و براي امنیت کشور و نظام 
اسالمي نهایت تالشش را به کار بست. حاج عبداهلل براي 
خودش یک لشکر به حساب مي آمد. مردي که با قدرت 
ایمان و اخالصش به نیروهاي دیگر روحیه مي داد و آنها را 

براي مقابله با دشمنان به خط مي کرد | صفحه 7

    داست��ان تغیی��رات و تحوالتي را ک��ه دستگاه 
امام حسین)ع( براي عده  ای رق��م زده است همواره 
ش��نیده ایم. داستان رس��ول ترک همدان��ي را همه 
مي دانیم که چگون��ه عشق به امام حسی��ن)ع( او را 
رستگار کرد و عاقبت بخی��ر از دنیا چشم فرو بست.  
علي گندابي که در محله گنداب قدیم همدان زندگي 
مي کرد، یکي دیگر از همین افراد است؛ فردي که در 
عین فسق و فجور، به برکت روضه حضرت عباس)ع( 

در ش��ب اول ماه محرم روزنه نوري از مرام و معرفت 
در وجودش روشن مي شود.  شاید برخي رسول ترک 
و علي گندابي را متعلق به نسل ه��اي قبل بدانند و 
پیش خود فکر کنند دوره آنها ب��ه سر آمده است اما 
تازه مسلمان ش��ده ها افرادي هستند که عمدتاً هیچ 
زمینه اي از روضه و روایت هاي محرم ندارند اما با یک 
اتفاق ساده، گمشده خود را در سیدالشهدا)ع( و قیام 

عاشورا پیدا مي کنند   | صفحه 8

برای جمل��ه آنان ک��ه در عداد 
ام��ت پیامبراسالم ان��د و حتی 
غیرش��یعیان و ایض��اً در موارد 
فراوانی اهل کتاب و البته بسا نوِع 
بشر، هماره عاشورای حسینی)ع( 
موسمی متفاوت و جدا از روزمره 
ایشان بوده است. خلق اهلل معموالً 
در این هنگامه، از پوسته خویش 
به در آمده اند و به حقیقت عالم، 
در آئینه ای بی زنگار نگریسته اند. 
اهل معنا زمینه تغییر در عاشورا را، اگر از شب های قدر و عرفه 
مهیاتر نبینند، فروتر نیز نمی یابند. اصحاب سلوک از الهامات 
شب عاشورا، روایت    ها و گره گشایی های بی شمار سراغ دارند. 
فطرت انسانی در برابر این رستاخیز، بی تاب می شود و به منشأ 
خلقت میل می کند. راز بیخودی و آش��وب بشر بر خویش و بر 
کژی های دوران درگستره تاریخ را، باید در این مهم ُجست. چرا 
راه دور برویم؟ غیر از این است که بسا وقایع تاریخ معاصر ایران، 
جز در بستر تکایای حسینی )ع( نضج یافته اند؟ از مشروطه و 
فتوحات آن گرفته، تا مقاومت در براب��ر فرهنگ سوزی قزاق 
و نهضت ملی و انقالب اسالمی و هشت س��ال دفاع و بی رنگ 
شدن فتنه ها؟ این هنگامه شور و نشور در ۱4 قرن اخیر، از سد 
جمله کژی    ها گذشته و هیچ مانعی، یارای راه بستن بر آن نبوده 
است. دون پایگانی نیز که توهم به رهزنِی آن برده اند، جملگی 
در نیستی مضمحل گشته اند. در تواریخ آورده اند که رضاخان، 
جمعی از معرفه های تهران را وا داشت، که در عصر عاشورا در 
تهران به رقاصی بپردازند! دیری نپایید و اربابان او را به جزیره ای 
سوق دادند، که هرگز نام آن را نشنیده ب��ود، اما مردم در پِس 
فرار او، محرمی برپاساختند که خود تا آن روز کمتر شاهدش 
بودند! این واقعه چنان بر احمد کس��روی گران آمد، که گفت: 
»در غیاب اعلیحضرت، عده ای کور و کچل از شهرها، چاووشی 
خوان روان ش��ده اند به طرف کربال!...«  در دوره ما اما، شلتاق 
نابخردانه و بی فرجام رضاخانی، از شبهه پراکنی و تمسخر در 
فضای مجازی و ولنگاری و هرزه پوشی در معابر عمومی سراغ 
گرفته است! عده ای به این خیال خ��ام، که ۱4قرن اخیر ایران 
را حذف می کنند و اکن��ون را یکسره ب��ه دوران هخامنشیان 
می دوزند، تنها بودِن خود را هدر می دهند! آنان با نظاره طلیعه 
دسته های عزاداری در محرم امسال و ایضاً راهپیمایی اربعین 
آن، کاش��ته های خویش را درو خواهند کرد. به گمانم در این 

فقره، بیش از این نباید کلمات را به دور ریخت!
کالم آخر ما در آستانه عاشورای ۱444، این باشد که پایان تاریخ 
نه با بافته های فوکویاما و تمدن پراعوجاج و شکننده امریکایی، 
که با قافله بی پایان محرم رقم خواهد خورد، با وراثت یاران حسین 

)ع( در زمین. آری، عاشورا ساعت صفر تغییر تاریخ است. 

پس از یک دوره عسرت در سال های اخیر ش��اهد چرخش عزاداری ها به 
سمت احیای سنت ها و اصالت آیین ها هستیم. نمایش شمایل ها و علم های 
بزرگی که در دوره ای خاص به رسوم عزاداری ها در ایران راه یافت و بیشتر 
جنبه ای نمایشی، اما تهی از بار معنوی داشت در حال کمرنگ شدن است. در 
سینه زنی ها و زنجیرزنی ها مسئله نظم و انضباط دسته های عزاداری موردی 

است که اهمیت خود را به مرور پیدا کرد. با این حال به نظر می رسد تمسک به 
هویت سنتی در عزاداری حسینی که رنگ و بوی معنوی بیشتری دارد و هنر 
و مفهوم را در کنار هم قرار می دهد، همچنان در میان هیئت ها و تکیه های 
عزاداری، به ویژه در شهرهای بزرگ نیاز به بازنگری و آسیب شناسی دارد. 
برای این مهم باال بردن درک و سواد فعاالن این عرصه و آموزش آنها می تواند 

یک اولویت محسوب ش��ود. اینکه در سبک های عزاداری مهجور زیادی 
وجود دارد که در صورت احیا می تواند شأن و منزلت عزاداری ها را ارتقا دهد و 
هویت آن را استحکام بیشتری ببخشد غیرقابل انکار است. تعادل میان شور 
و شعور حسینی به شکلی که هنر و تکنیک در خدمت مفاهیم قرار بگیرد در 

آیین های عزاداری رویکردی ضروری است | صفحه 16

    حتي قبل از انتشار اسامي و اطالعات نفرات برتر کنکور سهم ناچیز مدارس 
دولتي در بین شاگرد اول هاي کنکور قابل پیش بیني بود. حاال طبق فهرست 
منتشر شده تنها یک نفر از رتبه هاي برتر از مدرسه دولتي است و یکي هم از 

مدرسه اي نمونه دولتي که سطح آموزشي اش با مدارس دولتي عادي متفاوت 
است. این تفاوت در سطح آموزش در میان مدارس استعداد درخشان و برخي 
مدارس غیر انتفاعي با مدارس دولتي، از زمین تا آسمان است. حتي مدارس 

دولتي عادي در یک ش��هر هم در مناطق مختلف شهر با یکدیگر متفاوتند. با 
این همه شاید نتوان قبولي در ماراتن و رقابت نابرابر کنکور را معیار درستي از 
سنجش تفاوت سطح مدارس دولتي عادي با دیگر مدارس دانست | صفحه 3

 »عاشورا« 
ساعت صفر تغییر تاریخ!

محمدرضا کائینی

دبیر تاریخ

ان
یز

 |  م
ند

یرب
ی ش

عل


