شجاعت و صراحت در مقام قضا و تالش مجاهدانه در مقام امر به معروف و
نهی از منکر ،بخشی از خصوصیات ممتاز آن مرحوم بود

گفتوگوی «وطنامروز» با دکتر جواد سلیمانی درباره
(ع)
بازشناسی سیاست اموی علیه حکومت امام حسن

پیامتسلیت رهبرانقالب در پی
درگذشتحجتاالسالم زرگر

نفوذ در بستر
هدم خواص
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صفحه 5

شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیهالسالم را تسلیت میگوییم

 1182سال و  324روزگذشت

عقبنشینی ازقطعنامه

نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با گزارش رافائل گروسی درباره وضعیت همکاری آژانس و ایران آغاز به کار کرد

تیترهای امروز
گفتوگوی«وطنامروز» با یحیی آلاسحاق
درباره ظرفیتها و فرصتهای تجاری و اقتصادی
میان ایران و عراق

عراق
فرصت بالقوه

سفر الکاظمی به تهران مقدمهای جهت تقویت
روابط راهبردی دوجانبه

حمایتایرانی
از ابتکار عراقی

آمریکا :در نشست شورای حکام قطعنامهای علیه ایران صادر نمیکنیم
گروسی :دولت جدید ایران نظرات قاطعانهای درباره برنامه هستهای کشورش دارد

صفحات 2و3

صفحه 2

حامیان فلسطین با انداختن صدها قاشق
در مقابل سفارتخانه رژیمصهیونیستی در واشنگتن
حکام تلآویو را تحقیر کردند

تزریق روزانه واکسن کرونا در کشور
بازهم رکورد زد

1590000

قاشقخواری

ایران در رتبه دوم واکسیناسیون هفتگی
کرونا در جهان
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صفحه 4

رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل:
فرار فلسطینیها از زندان جلبوع
برای ما تبعات منطقهای داشت

ادامه اختالف بین پلیس ،دادستانی و دفاتر
اسنادرسمی بر سر نقل و انتقال قانونی خودرو

مسأله برگ سبز
صفحه 4

احکام قانونی مغفول در وزارت امور اقتصادی
و دارایی به اطالع وزیر رسید

کمک دیوان
محاسبات به دولت
صفحه 3

نگاه

شوپرورش
بایستههای آموز 
در دهه پنجم انقالب

دکتر محمد بنائیان* ۳ :س��ال قبل رهبر حکیم
انقالب حضرت امام خامنهای در چهلمین سالروز
پیروزی انقالب اس�لامی ایران منشوری را تحت
عنوان «بیانیه گام دوم انقالب» منتش��ر کردند.
حوزه کارکردی انقالب اسالمی ایران در گام اول
اغلب معطوف به تثبیت حکومت ،سیاست ،دفاع
و امنیت بود که در تدوین قانون اساسی و تشکیل
قوای سهگانه(حاکمیت) تحقق یافت و ارزشهایی
نظیر استقالل و جمهوری اسالمی تحقق محدثه
انقالب بود اما حوزه گام دوم بیانیه انقالب اسالمی
معطوف به فرهنگ ،اقتصاد و سپردن مسؤولیت
به دس��ت جوانان انقالبی ،جهادی ،عالم و عامل
به حفظ و صیان��ت از ارزشهای انقالب و تعالی
آن اس��ت .چه اینکه در سطور ابتدایی بیانیه گام
دوم انق�لاب آمده« :از می��ان هم ه ملتهای زیر
س��تم ،کمتر ملتی به انقالب هم��ت میگمارد؛
و در می��ان ملتهایی که بهپاخاس��ته و انقالب
کردهاند ،کمتر دیده ش��ده که توانسته باشند کار
را ب��ه نهایت رس��انده و ب ه جز تغییر حکومتها،
آرمانهای انقالبی را حفظ کرده باشند .اما انقالب
پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمیترین
انقالب عصر جدید اس��ت ،تنها انقالبی است که
یک چل ه پرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش
پش��ت سر نهاده و در برابر هم ه وسوسههایی که
غیرقابل مقاومت به نظر میرس��یدند ،از کرامت
خود و اصالت ش��عارهایش صیانت کرده و اینک
وارد دومین مرحل ه خودسازی و جامعهپردازی و
تمدنسازی شدهاست» .۱بدون شک تاکید رهبر
معظم انقالب بر مساله جامعهپردازی و تمدنسازی
در ابتدای بیانیه گام دوم انقالب حاکی از اهمیت
ویژه این مفاهیم در نگاه رهبری به سرنوش��ت و
آینده کشور است؛ موضوعاتی که میتوان به طور
مستقیم آنها را در ارتباط با حیطه عملکرد جامعه
فرهنگیان و معلمان دانست .رهبر انقالب همچنین
یوچهارمین اجالسیه
شهریورماه سال گذشته در س 
شوپرورش ،معلمان را «افسران سپاه پیشرفت
آموز 
کش��ور» دانستند .جمیع این موارد حاکی از این
است که انقالب اس�لامی ایران در گام دوم خود
تکیه ویژهای به فرهنگ و فرهنگیان دارد و طبیعتا
مسؤولیت صیانت از این حریم نیز نسبت به قبل
دوچندان خواهد بود .تغییرات صورتگرفته در قوه
مجریه در خردادماه امسال هم نشان داد مطالبه
حداکثری جامعه ،حفظ ارزشهای انقالب و حرکت
شوپرورش
در مسیر نیل به آن است .در عرصه آموز 
نیز این مطالبهگری حتما به ش��کل جدی وجود
خواهد داش��ت و همین امر بار مسؤولیت جامعه
فرهنگیان و مدیران این عرصه را سنگینتر خواهد
کرد .بر این اساس مدیران و مقامات تصمیمگیر در
شوپرورش در دوره جدید...
نظام آموز 
ادامه در صفحه 6

صفحه 7

درعا؛ فرصتی برای ایران ،تهدیدی برای صهیونیسم
سمیرا کریمشاهی :شهر درعا
یادداشت
از نخستین کانونهای التهاب و
بحران سوریه که منجربه فتنه تکفیریها شد به حساب
میآمد تا جایی که این شهر تا سال  2012بتدریج از
کنترل دولت مرکزی خارج و تبدیل به یکی از مناطق
ی معارض و تروریستهای فعال در
برای تجمع گروهها 
بحران سوریه شد .با شروع بحران ،اتاق جنگ موسوم
به مرکز عملیات نظام��ی (Military Operation
 )Centerبا نام مخفف «موک» به منظور مدیریت غائله
در اردن تاسیس شد که با حمایت مالی شیخنشینان
و حمای��ت سیاس��ی -اطالعاتی آمریکا ،اس��رائیل و
سرویسهای غربی اداره میشد .در همین راستا «جبهه
جنوب» تش��کیل شد تا پایگاه درعا در کنار ماموریت
تالش برای س��رنگونی دولت ،محافظ��ت از مرزهای
اش��غالی و اردن هم در دستور کارش قرار بگیرد .روند
فروپاشی اتاق موک سال  2015با چرخشهای متعدد
در محور مخالفان دمش��ق آغاز شد .از سال  2018به
دنبال افزایش قلمرو بازپسگرفته ش��ده توسط محور
دمشق و دست برتر در حوزه میدانی ،مناطقی از استان
درعا هم به آنها اضافه شد.
ام��ا در  ۲ماه گذش��ته نیروهای ارتش س��وریه با
پش��تیبانی روس��یه و نیروهای تحت حمایت ایران،
عملیات محاصره و پاکسازی درعا را آغاز کردند .سرانجام
روز چهارشنبه هفته گذشته ارتش سوریه اعالم کرد
نیروهایش وارد محله «درعا البلد» ش��دهاند .پیش از
این طبق توافقی میان دولت سوریه و گروههای مسلح،

بخشی از آنها حاضر به تسلیم سالحهای خود شدند و
بخش باقیمانده به وسیله «اتوبوس سبزها» که در سوریه
به انتقال و جابهجایی تروریستها و خانوادههایشان
معروف شدهاند به شمال سوریه و منطق ه ادلب  -پایگاه
اصلی تروریس��تهای باقیمانده  -انتقال یافتند .البته
همچنان عملیات پاکسازی و روند بازرسی ارتش سوریه
به منظور کش��ف خانههای تیم��ی احتمالی در قالب
شهروندان عادی ادامه دارد و نیروهای روس عملیات
گشتزنی درعا البلد را آغاز کردهاند.
بررسی عملیات درعا ،در بعد زمان و مکان قابل تامل
است .در بستر زمانی این عملیات همزمان با چراغ سبز
آمریکا به اردن ،لبنان و مصر برای دور زدن تحریمهای
تحمیلی به سوریه و همکاری با دمشق در زمینه انرژی
شده .ماجرای بحران انرژی در لبنان و مانعسازی محور
غربی-آمریکایی به منظور به بنبست رسیدن راهکارها،
باعث ش��د حزباهلل لبنان با ابتکار خرید و وارد کردن
سوخت از ایران ،معادالت کنشگری در بحران لبنان را
تغییر دهد .آمریکا برای جلوگیری از نقشآفرینی مثبت
ایران به منظور کاهش کمبودهای سوختی در لبنان،
حاضر شد از میزان منزویسازی سوریه بکاهد .یکی
از راههای دسترسی لبنان به انرژی ،خط مصر  -اردن
و سوریه است؛ خطی که به خاطر تحریمهای آمریکا
مردمان س��وریه و لبنان را در تنگنا و فش��ار قرار داد
اما اکنون با عقبنش��ینی آمریکا ،وزرای این  3کشور
توانستهاند بعد سالها حذف کردن دمشق از معادالت
با این کشور به مذاکره بنشینند .بسام تؤمه ،وزیر نفت

سوریه درباره نتایج گفتوگوهای چهارجانبه ،از آماده
بودن خط لوله گاز عرب در سوریه به منظور انتقال گاز
مصر خبر داده که در ازای حق عبور از خاک سوریه این
کشورها برای تامین گاز و تولید برق در سوریه همکاری
خواهند داشت .اهمیت درعا و تسلط دولت مرکزی بر
این منطقه ،به دلیل واقع شدن در نقطه مرزی با اردن،
باعث افزایش اشراف و دسترسی دمشق بر گذرگاههای
مرزی کشور میشود و توانایی خنثی کردن عملیاتهای
ناامنسازی احتمالی مسیرهای ترانزیتی و مواصالتی را
فراهم میکند .از این به بعد محور جنوب یکدستتر
تحت مدیریت دولت مرکزی و نیروهای حامی آن قرار
خواهد گرفت.
از نظر موقعیت مکانی ،درعا همجوار استان قنیطره
است که حدود  80درصد آن از بلندیهای جوالن تحت
اش��غال رژی م صهیونیستی قرار گرفته است .نیروهای
تحت حمایت ایران بیشترین تراکم از نظر استقرار را
در مناطق شمالی استانهای درعا و قنیطره و نزدیک
مرزهای اش��غالی دارند؛ موضوعی ک��ه از نگرانیهای
مهم اس��رائیل نسبت به حضور ایران در جنگ سوریه
بوده که یک تهدید دائمی را نزدیک مرزهای اشغالی
بلندیهای جوالن و مرزهای اشغالی با اردن میبیند.
تس��لط ارتش سوریه بر درعا ،نگرانیهای امنیتی این
رژیم را دوچندان کرده و با توجه به نقش روس��یه در
سوریه -بویژه عملیات اخیر درعا -مسال ه سوریه و حضور
ایران به موضوع اصلی سفر اخیر یائیرالپید ،وزیر خارجه
اسرائیل به مسکو تبدیل شد .اسرائیل امیدوار است از

طریق برخورد یافتن منافع میان مس��کو  -تهران در
سوریه بتواند برنامههای مهار ایران را پیش ببرد .درعا
از جمله مناطقی است که اسرائیل برای تبدیل شدنش
به محل منازعه ایران و روسیه حساب ویژهای روی آن
باز کرده تا از دل اختالف ،منافع خود را کس��ب کند.
روزنامه «هاآرتص» رژی م صهیونیستی در مطلبی که
به ماجرای درعا پرداخته صراحتا اعالم میکند تالش
روس��یه برای خاتمه دادن به جنگ ارتش س��وریه و
معارضان مستقر در درعا میتواند آرامش در مرزهای
اسرائیل را تهدید کند .در واقع رسانه اسرائیلی به این
واقعیت اعتراف میکند هر جا تروریس��تها باش��ند،
تامینکننده امنیت اسرائیل هستند و پاکسازی آنها
اسرائیل را تهدید میکند« .جروزالمپست» دیگر رسانه
این رژیم هم با عنوان «تسلیم درعا برای ایران و روسیه
در سوریه به چه معناست» ،پاکسازی جنوب سوریه را
بررسی کرده است .تحلیل منتشرشده مشخصا نگرانی
جدید اسرائیل را بازتاب میدهد و نویسنده میگوید
تغییر توازن قوا در این استان جنوب غربی سوریه یعنی
درعا برای اسرائیل حائز اهمیت است ،زیرا استان درعا
نزدی��ک بلندیهای جوالن ق��رار دارد .این محل یک
پروژه راهبردی برای ایران به منظور استقرار نیروهای
تحت کنترل خود در این منطقه است تا بتواند هرگونه
درگیری احتمالی با اسرائیل را مدیریت کند .در پایان
مقاله بیم و امید نس��بت به مانعتراشی روسها برای
ایران در س��وریه مطرح شده و نتیجه گرفته اسرائیل
چندان نباید روی این گزینه حساب کند چون آنها به

میل صهیونیستها عمل نمیکنند و ابتدا منافع خود
را در نظر میگیرند.
اسرائیل در چند سال گذشته همراه با روند تثبیت
شکست محور مخالفان دولت سوریه ،تمرکز ویژهای بر
ب راندن نیروهای محور مقاومت از جنوب
برنام��ه عق 

س��وریه داشته اما سیر حوادث مطابق نظر آنها پیش
نمیرود .بیتوجهی آمریکا به پرونده س��وریه ،تمایل
روزافزون دولتهای عربی برای عادیس��ازی روابط با
دمشق و همچنین سختیهای چانهزنی با طرف روس،
شرایط را برای صهیونیستها نگرانکننده کرده است
که تهدید ،موشکپراکنی به خاک سوریه و البیگری
هیچکدام نتوانسته اس��تقرار نیروهای تحت حمایت
ایران در جنوب سوریه را به چالش بکشد و این رژیم
همچنان خود را محصور در تهدید مرزی به وس��یله
فضای فراهمشده برای ایران میبیند.
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