
یادداشت سیاسی

 جهاد تبیین عاشورایی
چرایی، چیستی و چگونگی

حسین عبداللهی فر

بدون تردید اگ��ر جهاد تبیین زینبی برای رس��اندن 
پیام کربال ادامه نیابد، عاش��ورا قابل تکرار اس��ت. اگر 
تبیین گران جهادی ام��روز از عهده تبیین علل وقوع 
واقعه عاش��ورا برنیایند، راهی جز تکرار عاش��ورا باقی 
نمی ماند. باید روشن شود که چرا یک امت چنان از امام 
خویش فاصله می گیرد که دیگر مرجعیت او را قبول 
نمی کند ولو آنکه وی پسر رسول خدا)ص( باشد. ولو 
آنکه وی را بشناسد. ولو آنکه وی را به حق بداند. ولو آنکه 

محبتش را در دل داشته باشد | صفحه 2

یادداشت بین الملل

 چرخش آنکارا 
در سوریه؟!

سید رحیم نعمتی

رابطه پنهانی بین ترکیه و نظام س��وریه چیز جدیدی 
نیس��ت و مخصوصاً رابطه بین مقامات و دستگاه های 
اطالعاتی دو طرف از مدت       ها قبل از سوی رسانه       ها مطرح       
می شد اما دیدار بین مقام های ارشد سیاسی، چیز تازه ای 
است که پنج  شنبه شب گذشته از سوی مولود چاووش  
اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، بیان شد. چاووش اوغلو که در 
آخرین روز از سیزدهمین کنفرانس سفیران در آنکارا 
سخنرانی می کرد برای نخستین بار پرده از دیدارش با 

وزیر خارجه سوریه، برداشت | صفحه 15

یادداشت ورزشی

 ورزش کشک 
نیست آقای دبیر!

فریدون  حسن

»ورزش از نظر من جز طالی المپیک همه اش کشک 
اس��ت«، این را علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی 
می گوید. اینکه دبیر تمام هم و غم خود را گذاشته تا 
مشکالت کشتی را حل و فصل کند و اینکه می خواهد 
کشتی چنان گس��ترش یابد که فقط در چند استان 
خالصه نشود بسیار پس��ندیده و قابل تقدیر است. اما 
اینکه همه چیز را در کسب  طالی المپیک خالصه و 
بقیه ورزش را کشک عنوان کند، موضوعی نیست که 

بتوان به سادگی از کنار آن گذشت | صفحه 13

یادداشت حوادث

 مجلس ارابه های مرگ را
متوقف کند

حسین فصیحي

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعالم کرده که تلفات 
جاده اي ما از عراق و افغانستان هم بیشتر است. موضوع 
از دست رفتن بخش مهمي از جمعیت کشور در جریان 
سوانح رانندگي سال هاست در فضاي عمومي جامعه 
مطرح است و با وجود نقدهاي بسیاري که در این باره 
بیان مي شود همچنان در حد طرح باقي مانده است!  اگر 
مجلس مي خواهد به درستي باب ورود به ماجرا و ایجاد 
تغییر در آن را باز کند، ابتدا باید تولید خودروهاي مونتاژ 

داخل را متوقف کند| صفحه 14

    رهبر معظم انقالب در پاسخ به نامه دبیرکل جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین: شما ثابت کردید که هر بخش 
از مجموعه مقاومت، به تنهایی هم می تواند بینی دشمن 
را به خاک بساید. شما با پیوند زدن مجاهدت در غزه با 
کرانه، و دیگر نیروهای مقاومت با حمایتشان از حرکت 
جهاد، توانستید یکپارچگی جهاد ملت فلسطین را به رخ 

دشمن خبیث و خدعه گر بکشید

    در ش��رایطی که هنوز ایران موافقت خ��ود را با متن 
پیشنهادی در وین اعالم نکرده و برخی اختالفات همچنان 
بر توافق احتمالی سایه انداخته است، وال استریت ژورنال 
ادعا کرد ک��ه دیپلمات های اروپایی در ت��الش برای رفع 
بن بست در گفت وگوهای وین برای احیای توافق هسته ای 
ایران، »امتیاز تازه قابل توجهی « به این کشور داده اند که 
هدف آن پایان سریع تحقیقات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره فعالیت های گذش��ته هس��ته ای این کشور 
است. اقدامی که به نظر می رسد تنها جنبه تبلیغاتی برای 
فریب افکار عمومی دارد تا ایران را برای امضای توافق طبق 

خواسته غرب تحت فشار قرار دهند

    برخي کارشناسان مؤلف سازمان به اندازه مطلوب که نه، حتي به اندازه مورد انتظار هم کفایت 
الزم را ندارند؛ از طرف دیگر اگر همه کارشناس هاي ما هم ایده آل شوند، آیا سزاوار است، وقتي که 
ما باالي هزار عنوان کتاب از فني تا مذهبي داریم همه اینها را همین افراد بنویس��ند؟ باید جسارت 

داشته  باشیم بخشي از این کتاب هاي درسي را برون سپاري کنیم

    اگر بخواهیم اینگونه جلو برویم، هیچ وقت نخواهیم توانست موفق شویم. به هر حال باید یک 
جایي ریس��ک کرد. بله اگر من بخواهم وضعیت جامعه را در رابطه با آم��وزش و پرورش، کنکور، 
آموزشگاه ها  و مافیا تحلیل کنم، آنقدر خواهم ترسید که مي گویم ولش کن فایده اي ندارد، ولي من 

مي گویم ما تا کي مي خواهیم تسلیم این مافیاها باشیم؟! | صفحه 3

هر بخش از مقاومت 
می تواند بینی دشمن را 

به خاک بساید

 بازی روانی غرب 
با یک متن ادعایی

رئيس كميته حقوقي و قضایي كميسيون اصل90 
در گفت و گو با »جوان« خبر داد

امكان استفاده 60 هزار زنداني  
از مجازات هاي جایگزین حبس
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
شنبه 22 مرداد 1401 - 15 محرم 1444

سال بيست و چهارم- شماره 6549 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

تحول در كتب درسي با كارمند نمي شود!
سرپرست اسبق سازمان پژوهش و برنامه ریزي درسي در گفت وگو با »جوان«:

   اجتماعی

سرمقاله

یادداشت

 از محاسبه غلط تل آویو 
تا ماشین  امضای بن بست اختر

جنگ اخیر غ��زه میان مقاومت 
فلسطینی و رژیم  صهیونیستی 
و موجی از تح��والت منطقه ای 
و بین الملل��ی نش��ان داد ک��ه 
جریان مقاومت ب��ه مرحله ای از 
شکس��ت ناپذیری رسیده است. 
به نظر می رسد رژیم  صهیونیستی 
از آغاز این تجاوز مقاصد راهبردی و 
مهمی داشت که در رأس آن ایجاد 
شکاف در درون جبهه مقاومت 
و مواجهه تک به تک با گروه های مقاومت از یک س��و و جبران 
ناکامی های گسترده ای که جریان صهیونیسم به واسطه تحوالت 

بین المللی تجربه کرده است، از سوی دیگر بود. 
در سطح تحوالت فلسطینی صهیونیست    ها با برآورد غلط از توان 
هر یک از گروه های مقاومت به ویژه جهاد اسالمی، امیدوار بودند 
جهاد را در مخمصه استراتژیک قرار داده و با تنهاسازی آن ضربه 
جدی ای به این گروه مقاومت وارد آورند. گام بعدی آنها این بود 
که با منفعل سازی جهاد اسالمی، اضالع دیگر جبهه مقاومت 
فلس��طینی را زیر ضربه برده و در یک فرایند گام به گام شبکه 
مقاومت فلسطین را منهدم سازند. طبیعتاً در صورت موفقیت 
برنامه آنها فراتر از مرزهای فلسطین را هدف گرفته و مقاومت 

اسالمی لبنان و سایر اضالع محور مقاومت را نشانه می گرفت. 
البته همان گونه که پیش تر گفته شد برآورد آنها هم در مورد توان 
مقاومت و هم روابط میان اضالع مقاومت فلسطینی نادرست 
از آب درآمد. قدرت آتش و سرعت عمل واکنش جهاد اسالمی 
مافوق تصور تل آویو بود و گمان نمی کردند این گروه به این سرعت 
بتواند عکس العمل الزم را نشان دهد و موازنه وحشت را معکوس 
کند. معضل پانزده ساله ای که رژیم اشغالگر قدس در حوزه غزه 
با آن روبه رو است، فقدان اش��راف بر توان مقاومت خصوصاً در 
حوزه موشکی اس��ت، به گونه ای که به رغم سال های متمادی 
محاصره کامل این منطقه و وقوع چندین جنگ تمام عیار، نه تنها 
زرادخانه مقاومت تضعیف نشده، بلکه هم از جهت سطح فناوری 
و هم کمیت و هم قدرت مانور و دقت و حتی سرعت عمل آماد 

توسعه یافته است. 
در س��طح سیاس��ی و راهبردی نیز صهیونیس��ت    ها مترصد 
سوءاستفاده از خیانت برخی کشورهای مرتجع منطقه در سازش 
یا ورود به فرایند سازش با رژیم اشغالگر قدس بودند و امید داشتند 
که بتوانند از این فرصت بهره جس��ته و نقاری در درون جبهه 
مقاومت فلس��طینی ایجاد کنند. حال آنکه گروه های مقاومت 
فلسطینی با همه تفاوت دیدگاه    ها و سلیقه در پایداری در برابر 
اشغالگران و خط قرمز  سازی و عادی سازی )تطبیع( همدل و 
هم رأی بوده و هستند. این موضوع در جنگ اخیر غزه نیز در عمل 

رخ داد و پیش بینی صهیونیست    ها نادرست از آب درآمد. 
در طول نبرد سال گذشته موسوم به شمشیر قدس )سیف القدس( 
توان موشکی که عمدتاً در اختیار جهاد اسالمی بود هم سرنوشت 
جنگ را رقم زد و هم ضربات سنگینی را بر صهیونیست    ها وارد 
ساخت و همین موضوع خشم و کینه تل آویو را برانگیخت و به نظر 
می رسد در اولویت قرار دادن حمله به جهاد با این سابقه بی ارتباط 
نیست. از س��ویی تحوالت بین المللی که تغییرات گسترده در 
نظم های منطقه ای و جهانی را در پی دارد، نیز موجب تشدید 
نگرانی صهیونیست    ها شده اس��ت. تقویت ائتالف ضدهژمون 
آسیایی که مخاطرات مس��تقیمی برای منافع این رژیم دارد و 
مصادیقی را از آن در توقف فعالیت آژانس یهود در روسیه و پرتاب 
ماهواره خیام با قابلیت های ویژه اطالعاتی و جمع آوری می توان 
مش��اهده کرد، عمالً موجب تش��دید مخمصه راهبردی برای 

اشغالگران قدس شده است. 
واکنش عصبی و سراسیمه صهیونیست    ها به روند موجود عماًل 
شکستی دیگر آفرید و نشان داد مقاومت بیش از هر زمان دیگر 
آماده است و اینک نه تنها جبهه مقاومت، بلکه هر یک از اضالع 
آن قابلیت تغییر موازنه وحش��ت را در میدان نبرد داراست. از 
سطح فلسطین هم که فراتر رویم به رغم تالش های مذبوحانه 
محور عبری-غربی- س��عودی، مقاومت توانسته جایگاه خود 
را در نظم های درحال دگرگون منطقه ای تثبیت کند و مسیر 

اقتدارافزایی خود را ادامه دهد. 
همین یک ملعبه دس��ت غرب و عنصر ورشکسته سیاسی که 
رفقایش برای نجاتش از فراموش ش��دن، بیانیه گس��تاخانه و 
موهن را برایش می نویسند و بزرگ ترین نقطه قوت راهبردی 
کشور یعنی مقاومت را تخطئه می کنند، نشان می دهد تا چه 
حد مقاومت خشم و نفرت غرب و پادوهایش را برانگیخته و چه 
میزان خواب واشنگتن و تل آویو را آشفته کرده است. مقاومت راه 
خود را پیدا کرده و محاسبات راهبردی تل آویو هم نمی تواند آن 
را متوقف کند، چه رسد به یک ماشین امضای ازیادرفته در انتهای 

بن بست اختر. 

تک��رار مکررات اس��ت 
که جمهوری اس��المی 
اپوزیس��یون در خ��ور 
اعتنا ن��دارد. مخالفان 
نظ��ام ی��ا باید ب��اد به 
م�نافقی��ن  آس���تین 
بیندازند)که جایگزینی 
مری��م قجرعضدانلو به 
ج��ای مس��عود رجوی 
و لیفتین��گ ص��ورت 
و بوتاکس و اس��تفاده از لنز رنگی هم، گذش��ته 
خشونت آمیزش��ان را رفع و رج��وع نمی کند(، یا 
باید به پس��ر پهل��وی دخیل ببندند)که سراس��ر 
کاریکاتوریک و فانتزی اس��ت، نمی تواند درست 
به فارس��ی حرف بزند، در ش��صت و دو سالگی از 
مادرش پول توجیبی می گیرد و در منتظرالسلطنه 
 ب��ودن، ب��ا مظفرالدی��ن ش��اه قاج��ار ک��ورس 

گذاشته است!(. 
ابتذال ماجرا در حدی اس��ت که اگر او کنار برود، 
امیرعباس فخرآور شاه می ش��ود و مگر نشده؟ به 
طور مش��خص از یک دهه و اندی قب��ل، امریکا، 
انگلیس و اسرائیل با بسیج کردن رسانه های جفت 
و طاق خود، جن��ازه دوم را برداش��ته اند و ظهور 
ترامپ، به این جنون دامن زده اس��ت. از عادات و 
آداب این تئاتر، آن است که هر کس در گذشته، 
حتی ب��ه قدر س��نگریزه ای به س��وی زورمداری 
وابسته پهلویس��تی پرتاب کرده باشد، باید سیاه 
شود! لعن و نفرینی را که این روز ها از سوی فیک  ها 
و ش��به فیک های رس��انه ای حواله امیرهوشنگ 
ابتهاج می شود، باید از سربند همین بازی دانست. 
ابتهاج بد اس��ت، چون سوسیالیس��ت ب��وده، به 
اعلیحضرت فقید دل نداده، در وصف امام حسین و 
امام خمینی شعر گفته، در سال های پایانی حیات 
عصبانیت هیستریک ضدانقالب خارجی را به هیچ 
گرفته و به ایران آمده و در انتخابات شرکت کرده و 
در نهایت جمهوری اسالمی اجازه داده پیکرش در 
تهران و رشت تشییع شود! دوگانه سازی سوسیال 
و لیبرال نیز این فقره را رفع و رجوع نمی کند، مگر 
جالل آل احمد، سیمین دانشور، مهدی بازرگان، 
ابراهیم ی��زدی، ابوالحس��ن بنی صدر، اردش��یر 
زاهدی، رضا براهنی و الخ، جملگی سوسیالیست 
بوده اند که همین تعزیه پشت سرشان برپا شد؟ بسا 
از ایشان نظراً و عماًل سال ها بود که از چپ بریده 
و لیبرال ش��ده بودند، یا دس��ت کم با لیبرالیسم 
موجود مشکلی نداشتند، یا اصاًل خودشان تندیس 
بورژوازی بودند! از آن طرف، مگر جماعتی که به 
کار توجیه کودتای سوم اسفند و حبس و کشتار 
قزاق و زمین خواری و فرار قهرمانانه او از کشور در 
شهریور20، شب و روز نمی شناسند، لیبرال اند؟ 
قصه از دوگانه سلطنت طلب و غیر سلطنت طلب 
آب می خورد و تالش می ش��ود با سوء استفاده از 
برخی نارضایتی  ها در ایران –که از قضا بخش��ی 
مهم از آنها، در همان خارج و به دست دولت های 
یادشده کارسازی ش��ده- این ذهنیت پراکنی  ها 

ضریب یابد. 
سخن نهایی این نبشته، با جماعتی از روشنفکران 
و اهل ادب اس��ت که زینت المجال��س برخی از 
تلویزیون های این تفکرند. ش��ما اگر در س��تیز با 
جمهوری اسالمی یقه خود را هم بدرید، تا زمانی 
که خاک پاپوش شازده را سرمه چشمان خویش 
نس��ازید، عاقبتی چون نامبردگان فوق خواهید 
داش��ت. توش و توانتان را می ستانند و با فحش و 

فضیحت بدرقه تان می کنند، خالص!

 تقاص ناهمراهی 
با سلطنت! محمدجواد اخوان

مدیرمسئول

محمدرضا کائینی

دبیر تاریخ

 توهین به شهید همداني 
فتنه گران را منفورتر کرد

 فرمانده گردان یا زهرا )س(
در مکتب امام )ره( کربالیي شد

    فرمانده کل س��پاه در دیدار با خانواده س��ردار 
حسین همداني: به فضاي مجازي که نگاه مي کنیم، 
مملو از ابراز ارادت و عشق به شهید همداني و تجلیل 
از خدمات ارزشمند و فراموش ناشدني وي به ایران و 

ایراني است، این یعني شهید همداني دوباره عزت و 
عظمتي را که داشت تکرار کرد و دامنه و عمق آن هم 
بیشتر شد، باالتر رفت و معراج جدید پیدا کرد، این 

پدیده اي نادر و خیلي ارزشمند است | صفحه 6

    در ای��ام ماه محرم ب��ه یاد مداح��ان و میان داران 
جبهه هاي جنگ افتادیم و به س��راغ خانواده ش��هید 
محمدرضا تورجي زاده رفتیم. محمدرضا 16سال بیشتر 
نداشت، اما روحیه انقالبي اش او را بر این داشت تا همراه 

بچه هاي رزمنده راهي میدان نبرد با بعثي ها ش��ود. 
موضوع را با مادرش که در میان گذاشت، مخالفت کرد 
و مي گوید: »سر به سرش مي گذاشتم و مي گفتم جبهه 

رزمنده بدون دیپلم نمي خواهد« | صفحه 7

    در حالي که ابتهاج به دلیل جایگاهي که در فرهنگ و ادبیات فارسي 
داشت، از سوي جامعه ایراني بزرگ داشته مي شود، اکانت هاي ضد انقالب 
از ساعاتي پس از درگذش��ت ابتهاج، با انواع توهین و فحاشي از مرگ این 
شاعر ابراز خوشحالي کردند و به دنبال تحقیر وي برآمده اند.  شبکه هاي 
اجتماعي شاهد یک دوگانگي در برخورد با خبر درگذشت ابتهاج بود. بخش 
عمده اي از واکنش ها به ابراز تأس��ف و تأثر از مرگ شاعر پرآوازه معاصر و 
باز نشر اشعار وي اختصاص داشت که نشانه اي از جایگاه ابتهاج در میان 
دوستداران ادبیات و شعر بود و بخش دیگر که در اقلیت به سر مي بردند، 
ولي پرهیاهو ظاهر شدند، واکنش هاي سیاس��ي از سوي اکانت هاي ضد 
انقالب بود که تالش داشتند با فحاشي به ابتهاج وي و افکار وي را منکوب 
کنند.  در میان اکانت هاي ضد انقالب فحاش به »سایه«، سلطنت طلب ها 

گوي س��بقت را از دیگ��ران ربوده ان��د. از آنجایي که بي س��وادي، یکي از 
شاخصه هاي فعالیت اکانت هاي سلطنت طلب در فضاي مجازي است که 
با نش��ر دروغ و مهمل بافي س��عي در تطهیر پهلوي ها دارند، این اکانت ها 
با بازنش��ر بریده جراید ابتداي انقالب اس��المي که در آن اش��عار انقالبي 
ابتهاج منتشر ش��ده و خبر عرض ارادت وي به بنیانگذار انقالب اسالمي 
دیده مي شود، این ادیب برجسته را با جمالت س��خیف و ادبیات رکیک، 
مورد هجمه قرار داده اند. حتي عده اي پا را  فراتر نهاده، ابراز عالقه این شاعر 
به انقالب را خیانت نامیده اند. فحاش��ي ها به ابتهاج با اشاره به سابقه مرام 
سیاس��ي وي و حتي دیدگاه هاي مذهبي این ش��اعر که شعرش در مورد 
امام حسین )ع( در ایام محرم امسال شهرت ویژه اي پیدا کرده ، اکانت هاي 

فیک شبکه هاي مجازي را به خشم آورده است | صفحه 16

حمله دن كيشوت هاي سلطنت طلب به سایه
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    این  روزها رؤسای دوقوه را معموالً  با حرکات و سکنات رئیس دولت سابق یا برخی اعضای کابینه او مقایسه می کنند. برخی هم در مقام دفاع از آن مدیریت ستادی قبلی ها برمی آیند. سخن بسیار است و شاید 
اصل مقایسه کار فایده مندی هم نباشد و هرکس را باید با عملکرد خودش سنجید. اما یک چیز را می شود در این میانه مهم شمرد. این درمیان مردم بودن، آن هم در دوره ای که می شود در یک ساختمان لوکس 
به انتظار نتیجه برجام نشست یا روی خبرهای تازه آن مانور داد، نشان از واقعی بودن ادعای رؤسای قوا در راهبرد تکیه به ظرفیت های داخلی و حل مشکالت با توانایی مردم و مبارزه با فساد است. مگر نگفتیم 
که بیشتر مشکالت ما از مدیریت بد و از فساد است؟ خب، چاره فساد همین است که مرد میدان باشی. از طرفی وقتی رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه خود به کار میدانی می روند یعنی بدنه قوا را تغییر و تحولی 

می باید که از این رخوت و سستی و ترک فعل های ویرانگر خالص شوند. وقتی حاکم درست شد، مردم و کارگزاران خرد هم درست می شوند | صفحه 2


