
    یک کارش��ناس آموزش در گفت و گ��و با »جوان«: 
مشاوران زرد افرادی هستند که مهارت و دانش الزم را 
 ندارند، اما مثل یک دالل زبان باز و شعبده باز خودشان را 
به گونه ای معرفی کرده اند که انگار مهارت دارند، در حالی 

که انتخاب رشته مهارت پیچیده ای نیست

    مذاک��رت در وی��ن متوقف ش��د و مثل همیش��ه، 
دیپلمات     ها به پایتخت ها برگشتند تا مالحظات طرف 
مقابل را به مقام های بلندپایه خودش��ان منتقل کنند. 
ش��واهد و قرائن از وجود یک »متن« خبر می دهد که 
طرف اروپای��ی و امریکایی آن را نهای��ی می دانند ولی 
ایران درباره آن مالحظات��ی دارد؛ مالحظاتی که آنقدر 
مهم و حساس هستند که هم روسیه و هم چین، تلویحاً 
گفته اند اصرار ایران برای لحاظ شدن آنها را حق ایران 

می دانند، حتی اگر توافق نشود

    به قدرت رس��یدن هر کدام از3 کاندیدای ریاس��ت 
فدراسیون فوتبال چیزی جز تباهی برای فوتبال ایران 
به دنبال نخواهد داش��ت؛ اولی بزرگ ترین دستاوردش 
خس��ارت 190 میلیاردی به ویلموتس اس��ت، دومی 
حاصل دوران سرپرستی اش حاکم شدن چنددستگی و 
ناامیدی در تیم های ملی است و سومی هم که گویا فقط 
آمده که بگوید من هم هس��تم و در وقت الزم به س��ود 
کاندیدایی که او را رئیس دوباره سازمان لیگ کند کنار 
خواهد رفت. حاال شما بگویید حاصل این انتخابات با این 

گزینه ها آیا چیزی جز تباهی فوتبال خواهد بود؟

رؤیافروشی های 
مافیای  مشاوره 

انتخاب رشته

 ایران: متن وین 
هنوز نهایی نیست

   انتخابی 
برای تباهی فوتبال!

3

15

13

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهار شنبه 19 مرداد 1401 - 12 محرم 1444

سال بیست و چهارم- شماره 6547 - 16 صفحه
قیمت: 3000  تومان

تجمععاشوراییدرحمایتازغزهبیدفاع
جانشین فرمانده کل سپاه: اسرائیل 80سالگی خود را نخواهد دید

توهم در کوره های آجرپزی!

 جهان بینی 
با »خیام«

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

 سراب مدارس فوتبال 
در تعطیالت تابستان

 گرا ن فروشي بلیت 
 در ایام اربعین 

اتفاق نخواهد افتاد

موسوی و نقاب های برداشته

 آیا حماس پشت جهاد را 
خالی کرده است؟!

دنیا حیدری

کبری آسوپار

مرتضی سیمیاری

زرق و برق فوتبال چند س��الی اس��ت که خانواده ها را بر آن 
داش��ته تا به امید رقم زدن آینده ای مرفه برای فرزندان خود 
زمینه حضور آنها را در این رشته محبوب مهیا سازند. اشتیاقی 
که شرایط را برای فعالیت سودجویان فراهم ساخته و دست 
آنها را در این راستا، به خصوص در فصل تابستان باز گذاشته 
است، به طوری که طی س��ال های اخیر شاهد رشد قارچ گونه 
مدارس فوتبال در ش��هرها و اس��تان های مختلف هس��تیم. 
مدارسی که بسیاری از آنها فاقد مجوز الزم هستند، اما با توجه 
به تقاضاهای بس��یار به خصوص در فصل تعطیالت مدارس 
می توانند به واس��طه تبلیغات فریبنده جذب باالیی داش��ته 
باش��ند. اما از آنجایی که کیفیت برای شان کمترین اهمیتی 
ندارد و آنچه مدنظر دارند کمیت اس��ت و استفاده حداکثری 
از این زمان کوتاه شاهد اتفاقات و اخبار ناگوار بسیاری در این 

راستا هستیم | صفحه 13

    گراني نرخ بلیت هواپیما ی��ا اتوبوس در ایام اربعین طي 
سال هاي گذشته تصویر ناخوش��ایندي را از مدیریت حوزه 
حمل و نقل مسافران به نمایش گذاشت، به همین جهت وزیر 
راه و شهرسازي دولت سیزدهم این وعده را به مردم داده است 
که اگر الزم باشد خود ش��خصاً در فرودگاه حاضر مي شود تا 
مسافراني که قصد دارند در ایام اربعین به زیارت حرم حضرت 
اباعبداهلل)ع( مشرف شوند، دغدغه اي از بابت گرا ن فروشي 

بلیت نداشته باشند | صفحه 4

بیانیه روز گذشته موس��وی خط او را در مقابل مدافعان حرم 
مشخص می کند. موس��وی با توهین به سردار شهید حسین 
همدانی، از فرماندهان ایرانی نبرد با تروریس��ت های تکفیری 
در سوریه، او را »سردار بی افتخار « می خواند و با »تلف« شده 
خواندن جان این شهید عزیز در راه »مستبدی دیگر«، این را 
سزای »جنایت« سردار همدانی در »استخدام اوباش بدسیرت 
برای قمه ک��ش کردن جوانان م��ردم« توصی��ف می کند و با 
»خودکامه« خواندن رهبر معظم انقالب که »طعمه « مقابل 
سردار انداخته و »همه چیز او را مطالبه کرده« توهین بر توهین 
می افزاید و با »بدنام « خواندن حزب اهلل لبنان نشان می دهد که 
خط او همان خط سلطنت طلب  ها و منافقین و بهایی هاست و 
خوش بینی برای جدایی او از خط امریکا و اس��رائیل توهمی 
بیش نیست. حسین همدانی بهانه است، آنچنان که انتخابات 

بهانه بود و والیت فقیه نشانه بود | صفحه 2

از هفته گذشته زمزمه  هایی از احتمال افزایش تنش و حتی 
امکان درگیری میان رژیم کودک کش صهیونیستی و نیروهای 
جهاد اسالمی به گوش می رس��ید. ماجرا از جایی جدی شد 
که نیروهای اشغالگر با یورش��ی شبانه به شهر جنین در قلب 
کرانه باختری، شیخ بسام السعدی از رهبران بلندپایه جنبش 
جهاداسالمی را دس��تگیر کردند. یکی از مهم  ترین سؤاالت 
در طول این جنگ س��ه روزه آن بود که چرا حماس به عنوان 
متحد استراتژیک با جهاد وارد میدان نشده و گستره عملیات 
را افزایش نداد. پس از پایان جنگ رسانه های نزدیک به رژیم 
موقت صهیونیستی با القای این موضوع که حماس پشت جهاد 
را خالی کرده است، سعی کردند میان گروه های مقاومت به 
س��ود محمود عباس فاصله سیاس��ی بیندازند. البته این بار 
اول نیست که چنین القائاتی از جانب صهیونیست  ها مطرح 
می شود. این روز ها رژیم صهیونیستی با طرح مسئله انشقاق 
میان گروه های مقاومت سعی دارد دوباره معادله بازدارندگی 

را برای خود تعریف کند  | صفحه 2

 مصیب�ت درگذش�ت پ�در گرامیت�ان را ب�ه جنابعال�ی 
و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم 
 از خداوند منان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل 

مسئلت می نماییم.
مدیرمسئول و کارکنان روزنامه جوان

برادرگرامیسردارغالمرضاسلیمانی
رئیسمحترمسازمانبسیجمستضعفین

هوالباقي

 تسلیت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
به رئیس سازمان بسیج

 هیئت سكوالر
حلقه وصل شیعه انگلیسي و اسالم امریكایي

رئیس س�تاد کل نیروهای مس�لح در پیامی 
درگذش�ت پ�در رئی�س س�ازمان بس�یج 
مس�تضعفین را ب�ه وی تس�لیت گف�ت. 
به گزارش دفاع پرس، در پیام س��ردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقری  به س��ردار سرتیپ پاسدار 
غالمرضا سلیمانی آمده است: مؤمنان و کسانی 
که با ذکر و یاد پروردگار باشند، هنگام مالقات با 
معبود سبکبال و با سهولت پرواز می کنند و پدر 
پاک ش��ما این گونه بود که پروانه وار روحش به 

اعلی علیین پرواز کرد. 
دریافت خبر درگذش��ت پدر گرامی تان مرحوم 
ابوالقاسم سلیمانی موجب تأسف و تأثر گردید، 
خداوند ش��ما را اجر صابرین دهد که حضرتش 
ابِریَن الَّذیَن إَِذا أََصابَْتُهْم ُمِصیَبٌه  ِر الَصّ فرمود: »َوبَِشّ

ِهّ َو إِنَّا إِلَْیِه َراِجُعوَن«.  َقالُوا إِنَّا هلِلَ

ضایعه درگذشت پدر عزیز، مؤمن و مهربان تان 
را خدمت ش��ما ب��رادر گرامی تس��لیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند رحم��ان و رحیم برای 
آن مرحوم غفران و رحمت واس��عه الهی و برای 
بازماندگان محترم صبر و ش��کیبایی مس��ئلت 
 می نمای��م. ان ش��اءاهلل خداون��د متع��ال قرین 

رحمتش فرماید. 

    از مباحث��ي که در م��ورد فض��اي حاکم بر 
هیئت های مذهبي مطرح مي ش��ود سیاس��ي یا 
غیرسیاسي بودن آنهاست. اگرچه مفهوم هیئت 
سیاسي با هیئت سیاس��ت زده متناقض و حتي 
متباین اس��ت، اما عدم تبیین و شناخت شمر و 
یزید زمانه و عدم تسري نگاه پراگماتیک به شعار 
»هیهات منا الذله« در ابعاد مختلف زندگي، تغافل 
مهلکي اس��ت که منادیان هیئت غیرسیاس��ي 
نمي خواهند در موردش حرفي بزنند و در دامي 
غلتیده اند که انجمن حجتی��ه در نگاه به مفهوم 
انتظار و وظایف منتظران دارند. آن اسالم سترون 
و غیرجهادي در مقام توجیه ظلم ظالم معتقد به 

»الحق لَِمن َغلِب« است. در واقع منادیان هیئت 
سکوالر روی دیگر مس��یر تفکر شیعه انگلیسي 
است که بیشترین هنرش قمه زني و نفرت پراکني 
علیه شیعه و اسالم در بین مردم دنیاست. همواره 
در مواجهه با اقدام سیدالشهدا و قیام علیه دستگاه 
جور که به قیام عاشورا و حادثه عظیم کربال منجر 
شد، دو نوع نگاه در میان باورمندان وجود داشته 
و دارد؛ یک ن��گاه صرفاً معتقد ب��ه برپایي و اقامه 
عزاي امام حسین)ع( است و نگاهي دیگر معتقد 
به تبیین علل قیام ایش��ان علیه دستگاه اموي و 
تطبیق آن با ش��رایط روز و معرفي ش��مر و یزید 

زمانه است | صفحه 16

گزارش میدانی »جوان« از وضعیت ساکنان کوره های آجرپزی حاشیه پایتخت
خانمی حدوداً 50ساله: من 40 سال است که در این اتاق کوره خانه زندگی می کنم. همین جا عروسی کردم، همین جا بچه دار 
شدم و هنوز نتوانستم از اینجا بیرون بروم. درد ما فقط نبود امکانات نیست. اینجا امنیت هم ندارد. ما خانم ها جرئت نداریم بدون 
همسرمان پایمان را بیرون بگذاریم. همین چند وقت پیش موتور قسطی یکی از اهالی اینجا را با زورگیری در جاده دزدیدند. اینجا 

معتاد زیاد است، توهم می زنند و بچه ها در خطرند. خدا فقط باید به ما و کودکانمان رحم کند که در امان بمانیم | صفحه 3

    سردار فدوی: سردار شهید سلیمانی دست فلسطینیان را پر کرد. این 
روند دایمی است و س��پاه این راه را ادامه خواهد داد. ما هر روز بر اساس 
وظیفه مان، باید توانمندیمان را بیش��تر کنی��م. در همه مجموعه های 
فلسطینی، عراقی، یمنی، سوری و...  روند افزایش توانمندی دایمی است

    »خالد قدومی«، رئی��س دفتر جنبش حم��اس در تهران: هدف 
راهبردی نبرد ما، زوال و نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین از 
نهر تا بحر است. نبردهای اخیر فلسطینیان با رژیم صهیونیستی نه فقط 
در غزه، بلکه در حدود ۲0 نقطه با صهیونیست  ها بوده است | صفحه 2

سالروز شهادت امام سجاد)ع( را تسلیت می گوییم

ماه�واره خیام یک ماهواره سنجش�ی اس�ت که از آن 
برای ارتق�ا ی توانایی مدیری�ت و برنامه ریزی کش�ور 
در حوزه ه�ای مختل�ف کش�اورزی، مناب�ع طبیع�ی، 
محیط زیس�ت، منابع آب�ی، مع�ادن و پای�ش مرزها  و 
مدیری�ت حوادث غیرمترقبه اس�تفاده می ش�ود. این 
ماهواره پیش�رفته که تحت کنت�رل و مدیریت وزارت 
ارتباط�ات و فناوری اطالعات و س�ازمان فضایی ایران 

است  دیروز از قزاقستان به فضا پرتاب شد| صفحه 3
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   جایی همین نزدیکی با بچه های فراوان اما فراموش شده ای که فقط یک خانم جهادگر صدای آنان شده است


