
  درس�ت یک هفته پس از هش�دار سید حسن 
نصراهلل ب�رای واکنش س�خت به تج�اوزات رژیم 
صهیونیستی به خاک لبنان، دیروز عصر نیروهای 
مقاوم�ت  یک خودروی زرهی اس�رائیلی را هدف 
قرار دادند که همه سرنشینان آن کشته و زخمی 
ش�دند و یک فرمانده ارش�د صهیونیستی هم در 

میان کشته ها بوده است

گزارش »جوان« از کارگاهی که لباس همایش 
شیرخوارگان حسینی را می دوزد

 گفت وگوي »جوان« با امیر براتعلي غالمي 
از طراحان رادار ملي به مناسبت روز پدافند هوایي

 رئیس پلیس تهران: بي نظمي، راه بندان 
و مزاحمت  در عزاداري  ها پذیرفتني نیست

همین صفحه

 گزارش »جوان« درباره آفت هاي عزاداري
و مداحي در ماه محرم

چه کساني در تهران 
آپارتمان هاي مبله را

روزانه اجاره مي  کنند؟!

180 كشته و زخمي 
 در جنايت سعودي ها 

علیه يمن

مادرانه اي که جهاني شد

»باور 373« با ضد هوایي 

روز دنیا رقابت مي کند

وعده صادق 
نصر اهلل

چگونه کیفیت عزاداري را 
باال ببریم
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 رئيس پليس تهران: بي نظمي، راه بندان و مزاحمت 
در عزاداري  ها پذيرفتني نيست

حمله موشکی حزب اهلل به سرزمین های اشغالی 

وعده صادق نصر اهلل

رئیس پلیس پایتخت    حوادث
اینک�ه  بی�ان  ب�ا 
بي نظمي، ایجاد راه بن�دان و مزاحمت صوتي در 
 مراس�م س�ید و س�االر ش�هیدان پذیرفتن�ي
  نیس�ت، تأکی�د ک�رد ک�ه بای�د ت�الش کنیم 
به گونه اي رفتار نش�ود که بیگانگان، مفسدان و 
معان�دان از آن بهره ب�رداري منف�ي کنن�د. 
به گزارش جوان، سردار حسين رحيمي با اعالم آمادگي 
صددرصدي پليس تهران در محرم و صفر گفت: الزم 
است كه در نهايت نظم و انضباط مراسم عزاي حسيني 
را اقامه كنيم و از هر عملي كه موجب وهن مذهب شود 

به شدت دوري گزينيم. 
وي با تسليت فرا رسيدن ايام عزاداري امام حسين)ع( 
گفت: حقيقت محرم و صفر باعث شد كه اسالم اصيل و 
راستين كه همان اسالم ناب محمد )ص ( است سينه به 
سينه و نسل به نسل از كوران حوادث مختلف به سالمت 

عبور كند و به دست ما برسد. 

فرمانده پليس تهران با اشاره به اينكه حماسه عاشورا، 
حماسه اي تاريخ ساز شد و نداي مظلوميت، حقانيت 
و حق طلبي ساالر ش��هيدان همچنان در گوش زمان 
طنين انداز است، اعالم داش��ت: امام حسين)ع( همه 
هستي خود را فدا كرد تا اسالم فداي تزوير، ريا و نفاق 

نشود. 
سردار رحيمي ادامه داد: نيروي انتظامي خود را خادم 
و خدمتگزار مردم مي داند و همه تالش خود را به كار 
خواهد بست تا عزاداري عزاداران سيد ساالر شهيدان 

در كمال امنيت و آرامش برگزار شود. 
وي با تأكيد براينكه بي نظمي، ايجاد راه بندان و مزاحمت 
صوتي در مراسم سيد ساالر شهيدان پذيرفتني نيست، 
بيان داشت: بايد تالش كنيم به گونه اي رفتار نشود كه 
بيگانگان، مفسدان و معاندان از آن بهره برداري منفي 
كنند.  وي افزود: در ايام محرم و صفر فرماندهي انتظامي 
تهران بزرگ با آمادگي صد در صد آماده خدمت رساني 

به شهروندان عزيز تهراني است. 

درست یک هفته پس از    بین الملل
هش�دار سید حس�ن 
نص�راهلل ب�رای واکنش س�خت ب�ه تج�اوزات رژیم 
صهیونیس�تی به خاک لبنان، دیروز عصر نیروهای 
مقاومت به سخنان رهبر خود لبیک گفته و طی عملیاتی 
یک خودروی زرهی اسرائیلی را در مرز سرزمین های 
اشغالی با لبنان مورد هدف قرار دادند که همه سرنشینان 
آن کش�ته و زخمی ش�دند که ی�ک فرمانده ارش�د 
صهیونیستی هم در میان کشته ها بوده است. ارتش 
اسرائیل هم دستپاچه شده و حمالت توپخانه ای را به 
ی�ک روس�تای م�رزی لبن�ان انج�ام داده اس�ت. 
به گزارش جوان، در ش��رايطی ك��ه بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير رژيم صهيونيستی و مقامات امريكايی با 
هشدارهای خود سعی داش��تند حزب اهلل را از واكنش 
به عمليات اخير صهيونيست  ها در خاک لبنان منصرف 
كنند اما حزب اهلل بدون توجه به اين هش��دار  ها ديروز 
عصر هش��دارهای خود را عملی كرد. در بيانيه رسمی 
حزب اهلل كه ديروز منتشر شد، آمده است:»ساعت 4 و 
15 دقيقه بعد از ظهر يک  شنبه مجموعه شهدای حسن 
زبيب و ياسر ضاهر يک خودروی زرهی اسرائيلی را در 
مسير جاده آويويم هدف قرار دادند كه تمام سرنشينان 
آن كشته و زخمی شدند«. از تعداد كشته و زخمی های 
اين حمله موشكی كه گفته می ش��ود با موشک های 
ضدتانک كورنت، انجام ش��ده، گزارشی منتشر نشده 
اس��ت. به گزارش ش��بكه الميادين، سخنگوی ارتش 
رژيم صهيونيستی با تأييد اين حمله، مدعی شد كه يک 
موشک ضد تانک از سمت لبنان به سمت شمال سرزمين 
اشغالی شليک شده است و خساراتی بر جا گذاشته است. 
همچنين برخی منابع رسانه ای اسرائيل از تبادل آتش 
در مرز بين لبنان و سرزمين اشغالی در نزديكی پادگان 

»آويويم « خبر می دهند. شبكه الجزيره هم اعالم كرد كه 
فرمانده ارشد اسرائيلی در اين حمله كشته شده است. 
ش��بكه المنار نيز خبر داد كه بالگردهای اس��رائيلی 
زخمی ه��ای ارتش صهيونيس��تی را به بيمارس��تان 
منتقل كرده اند. يک منبع لبنانی به ش��بكه الميادين 
گفت:»هنگام��ی كه نيروه��ای صهيونيس��تی برای 
انتقال مجروحان وارد عمل شدند در تيررس نيروهای 
مقاومت قرار داشتند اما سربازان مقاومت اجازه انتقال 
زخمی   ها را به صهيونيست   ها دادند«. يک منبع وابسته 
به حزب اهلل در ش��بكه توئيتر نوش��ت: اين حمله تنها 
برای انتقام شهدای حزب اهلل بود كه در عمليات هفته 
گذشته اسرائيلی  ها به بيروت شهيد شدند. در پی اين 
حمالت موشكی، نخس��ت وزير رژيم صهيونيستی با 
فرماندهان نظامی و اطالعاتی جلس��ه رايزنی برگزار 
كرده اس��ت. مقام��ات تل آوي��و از شهرک نش��ينان 
خواس��ته اند تا اط��الع ثانوی ب��ه پناهگاه  ه��ا بروند. 
شبكه خبری الحدث نيز اعالم كرد كه مسير مرزی 
با لبنان مسدود شده است. سايت عرب نيوز تودی، 
هم در گزارشی مدعی شد كه ارتش اسرائيل حمالت 
توپخانه ای خود را به روستای ماروم الرأس در خاک 
لبنان انجام داده اس��ت. فيلم  ه��ا و تصاويری كه در 
توئيتر منتشر شده نشان می دهد كه مردم لبنان به 
خاطر اين حمالت خوشحالی می كنند. اين حمالت 
درحالی انجام ش��ده است كه سيد حس��ن نصراهلل، 
دبيركل حزب اهلل لبنان يک  شنبه گذشته در سخنانی 
هش��دار داد كه مقاومت به تجاوزات اسرائيل پاسخ 
خواهد داد و پس از اين هش��دارها، ترس و وحشت 
در سرزمين های اش��غالی حاكم شده بود و بر اساس 
گزارش ها، شهرک نشينان صهيونيست در مرز با لبنان 

خانه های شان را ترک بوده بودند. 

يادداشت هاي امروز

شوخي صادرات غير نفتي در اقتصاد
مهران  ابراهيميان

4

مكتبي كه آموزگار عزت است
محمدجواد اخوان

2

وقتي متوليان ورزش دست روي دست گذاشتند
سعيد احمديان
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اسماعیل هنیه در نامه اي به رهبر انقالب: 

مقاومت تا پیروزي نهايي 
تجديدناپذير است

  رويكرد تجديدناپذير خود را براي حضور در سنگر مقاومت 
پايدار در كنار همه قواي حق و عدالت و آزادگي و پيشران همه 
آنها جمهوري اسالمي ايران، تا پيروزي نهايي اعالم مي كنيم و 

به نصرت و وعده های الهي اطمينان كامل داريم |  صفحه 2

شيوه برپايی دستگاه عزاداری امام حسين)ع( در سال های اخير 
تغييرات و تفاوت های زيادی داشته  است كه همگی شكلی و صوری 
است و نه معرفتی. و اين تغييرات گاهی هيچ تناسبی با فرهنگ 

حماسه حسينی ندارد. روی سخن اين نوشته با عزاداران است.
1-در متن عزاداری قرار بگيريد. عزاداری سيدالشهدا سياست بازی 
نيست كه به حاشيه نياز داشته باشد. اگر دسته جات عزاداری خلوت 
باشد و افراد حاضر در حاش��يه آن با عناوينی مثل برگزار كننده و 
متولی و رئيس و حاجی و حاج آقا و ديگران فراوان باشند، يعنی شما 

به همان عناوين نياز داريد نه به عنوان »عزادار امام حسين«.
2-  اگر هيئت تازه تأسيس   شما چند نفری بيشتر نيستند، هيئت 
خود را در هيئت همسايه ادغام و زير نام آنها عزاداری كنيد. اين به 
فروتنی و به فهم درست دين نزديک تر است. در يک كوچه شش 
متری، سه هيئت جداگانه با شمار اندک حاضران، يعنی يكی از 

اصلی   ترين پيام های عاشورا بر زمين مانده است.
3-  اگر نظريه جديدی درباره قيام عاشورا داريد، اول از همه 
آن را در تلويزيون و منبر و مداحی به رخ نكشيد. نظريه خود 
را ببريد در خفا با صاحبنظران در ميان بگذاريد. ش��ايد نظر 
شما برگشت و به خطاهای نظريه خود پی برديد. اينستاگرام 
و فضای مج��ازی كه ديگ��ر اصاًل ج��ای نظريه پردازی های 

جديد نيست.
4- فعالً به همان نظر غالب درباره فلسفه قيام عاشورا ملتزم باشيد؛ 
نظريه ای كه می گويد قيام عاش��ورا »حقيقت دين « را كه باور به 
زندگی آنجهانی بود، زنده نگه داشت و جز با اين قيام، چنين هدفی 

حاصل نمی شد.
5-  اگر درسخنرانی و مداحی اين ايام، تمايل داشتيد به مباحث 
سياسی و اجتماعی بپردازيد، از بافته های شبه علمی و شبه عرفانی 
و شبه فلسفی و شبه دينی بپرهيزيد و در دفاع از دين چيزی نگوييد 
كه ديگرانی بتوانن��د نقيض آن را پيدا كنن��د. در غير اين صورت 

سخنان شما درباره قيام امام حسين تحت تأثير قرار می گيرد.
6-عزاداری  ها را رأس ساعت 10 شب در محل های عمومی تعطيل 
كنيد و برای ادامه عزاداری به مكان های دربس��ته كه صدای آن 

بيرون نيايد، برويد. 
7- كوچه و خيابان را برای هيئت و پخش نذری نبنديد. شما اگر 
هيئتی تأسيس   می كنيد و مكانی برای عزاداری نداريد، بهتر است 
بخشی از پول نذری را برای اجاره يک مكان بپردازيد. اين به تعاليم 
اسالم نزديک تر اس��ت تا اينكه خيابان فرعی را داربست و چادر 

بزنيد و ببنديد.
8- اگر لباس سياه می پوشيد، با اين لباس هيچ تخلفی نكنيد، نه 
معصيت خدا و نه تخلف رانندگی و نه حتی تندی با ارباب رجوع و 

زيردست و دستفروش و بی سرپناه. 
9-اگر صدای اذان بلند شد و شما مشغول هر كار ديگری در دستگاه 
عزاداری بوديد و آن را ر  ها نكرديد، آن را ر  ها كنيد و به خانه برويد و 

لباس عزا از تن به در كنيد. 
10- اگر مداح هستيد ، هرچيزی را نگوييد و هرچيزی را نخوانيد 
و هر جور كه می خواهيد، نخوانيد. نام امام حسين)ع( را با عظمت 
ببريد. از تكرار نام امام برای ريتم دادن به مداحی بپرهيزيد. مداحی ها 

را در آهنگ ترانه های معروف نخوانيد. 
مداحی ها را عاش��قانه، معرفت شناسانه، حماس��ی و با طمأنينه 

بخوانيد.
- و در پايان اين توصيه های حجت االس��الم عبداهلل فاطمی نيا را 

بسيار جدی بگيريد: 
-خالصانه در مجالس عزاداری شركت كنيد، طوری باشيد كه غير از 

امام حسين )ع( چيزی نبينيد.
-با پاكی ظاهر و باطن به اين مجالس مشرف شويد، همانطور كه با 
وضو وطهارت در اين جلسات شركت می كنيم ، به وسيله استغفار ، 

طهارت باطنی هم كسب كنيم.
- پيش از ورود به مراس��م عزای ابی عبداهلل عليه السالم بگوييم 
خدايا اگر در وجود من مانعی از كسب فيض ابی عبداهلل عليه السالم 

هست، آن را برطرف بفرما.

یادداشت سردبیر

در متن عزاداری بمانید

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دو شنبه  11 شهریور 1398   -    2 محرم 1441

سال بیست و یکم- شماره 5739 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

غالمرضا صادقیان

   سیاسی

 آخرين تالش اروپا
درآخرين روزها

 سليمی: روز عجيبي بود. در عرض حدود دو ساعت 109 ماده قانون اليحه تجارت در 
صحن علني مجلس تصويب ش��د! واقعاً بهت آور بود. مش��كل آن است اين مباحث 
تخصصي را عمده نمايندگان متوجه نمي شوند! چند نفر از همكاران نماينده نزدم آمده و به 

صراحت اعالم كردند از اين مباحث چيزي نمي فهمند !

اگر چه تصويب مواد قانون تجارت يک بحث فني و تخصصي است اما در عين حال 
هيئت رئيسه مجلس مي توانست از مخالفان و موافقاني كه در حوزه تجارت و حقوق 
تخصص دارند بخواهد در قالب موافق و مخالف پش��ت تريبون مجلس قرار بگيرند و ديگر 

نمايندگان را از نقاط ضعف و قوت ماده های مورد بحث آگاه كنند | صفحه 2

109ماده قانون تجارت 2ساعته تصويب شد!
برخي نمایندگان  گفته اند قانون تجارت را نفهمیدیم   ولی تصویب کردیم!
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چهار روز مانده به گام سوم ایران براي کاهش تعهدات برجامي، عراقچي 
امروز به پاریس مي رود؛ سفري که با نهمین گفت و گوي تلفني مفصل روحاني 
و ماکرون مرتبط است و این آخرین تالش اروپا برای گردن نهادن به توافقی 

است  که چهار سال است آن را اجرا نمی کند
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