
  در حال�ي كه وزير بهداش�ت وع�ده داده بود 
اش�كاالت س�امانه تي تك تا پايان ش�هريورماه 
برط�رف مي ش�ود، حاال ب�ه اذعان خ�ودش اين 

سامانه همچنان اشكاالت متعددي دارد

 واردات آمپول تستوسترون 
به عنوان پودر نارگيل و كاكائو!

 شکل گیری بزرگ ترین شبکه اجتماعی معنویت گرا در اربعین
 امروز واقع��ه عظیم راهپیمایی 

علیرضا استادیان*
  یادداشت

اربعین حسین)ع( همه نگاه  ها را 
به خ��ود معطوف کرده اس��ت. 
میلیون  ها نفر از ارادتمندان و شیعیان اهل بیت)ع( از سرتا سر دنیا 
راهی عراق می شوند تا مراتب ارادت و محبت خود را به حضرت 
سیدالشهدا)ع( ابراز کنند. این پدیده از جهات مختلف قابل بحث 
و بررسی است که در این راستا اندیشمندان دنیای اسالم تالش 
کرده اند با برگزاری همایش  ها و نشست  ها و نوشتن مقاله و کتاب 

به بخشی از آنها بپردازند. 
مبانی روايی

اربعین حسینی )ع( یکی از مراسم های عمیقاً ریشه دار است که 
در روایات معصومین)ع( به اشکال مختلفی مورد توجه و تأکید 
قرار گرفته است که می توان آنها را در دسته بندی های مختلف 

بازخوانی کرد. 
نفس زیارت امام حسین در روایات معصومین)ع( به شدت مورد 
تأکید قرار گرفته است و ثواب زیارت امام حسین)ع( نشانه ایمان 
و آمرزش گناهان و...  توصیف شده اس��ت. ) بحاراالنوار، ج 44/
ثواب االعمال/منتهی االمال، ج 1/کتاب کامل الزیارات باب 78(

 دسته دیگری از روایات را داریم که به زیارت امام حسین)ع( در 
شهر کربال اشاره کرده و به فضیلت حضور در کربال و استحباب 
اس��تفاده از تربت آن مورد تأکید قرار گرفته است؛ روایاتی که 
ضرورت  زیارت را در هر حال و همواره مطرح می کند و آن را برای 
یك شیعه و پیرو امام، در حد یك فریضه می شمارد، ترك آن را 

بسیار ناپسند می داند. 
همچنین روایات دیگ��ری داریم که ش��ور ارادتمندان به اهل 
بیت)ع( را دو چندان می کند. در حرم سایر ائمه مستحب است 
لباس نو بر تن کنیم و معطر به محضر معصوم مشرف شویم اما 
برای زائر کربال گفته شده است که با همان حالی که وارد شهر 
می شود به زیارت حضرت مشرف ش��ود. از حضرت امام صادق 
علیه السالم نقل شده چون به زیارت امام حسین علیه السالم 
بروی، آن حضرت را محزون و غمن��اك و ژولیده و و غبارآلود و 
گرسنه و تشنه زیارت کن که آن جناب با این احوال شهید شد. 

همچنین برای فضیلت پیاده روی در مسیر کربالی معلی و در 
اربعین حس��ینی به روایتی از امام صادق )ع( استناد شده است 

که فرمودند:
کس��ی که از منزلش بیرون آید و قصدش زیارت قبر حضرت 
حس��ین بن علی)ع( باش��د، اگر پیاده رود خداوند مّنان به هر 
قدمی که برمی  دارد یك حسنه برایش نوش��ته و یك گناه از او 
محو می  فرماید تا زمانی که به حائر برسد و پس از رسیدن به آن 
مکان شریف، حق تعالی او را از رستگاران قرار می دهد تا وقتی 
که مراسم و اعمال زیارت را به پایان برساند که در این هنگام او 
را از فائزین محسوب می کند تا زمانی که بازگردد، در این وقت 
فرشته  ای نزد او آمده و می  گوید: رسول خدا)ص( سالم رسانده و 
به تو می  فرماید: از ابتدا عمل را شروع کن، تمام گناهان گذشته  ات 

آمرزیده شد. )کامل الزیارات، ترجمه ذهنی تهرانی، ص4۳۲(
دسته دیگری از روایات را داریم که بر فضیلت زیارت امام حسین 
در روز اربعی��ن س��فارش و توصیه می کند که زی��ارت اربعین 
هم ازس��وی حضرت صادق علیه السالم انشا ش��ده و با داشتن 
آن مضامین عالی ، ش��یعیان را از زیارت آن حضرت در این روز 
برخوردار می کند که اهمیت خواندن زی��ارت اربعین تا جایی 
است که از عالئم شیعه دانسته شده است ، درست آنگونه که بلند 
خواندن بس��م اهلل در نماز و خواندن پنجاه و یك رکعت نماز در 
شبانه روز در روایات بیشماری ، از عالئم شیعه بودن عنوان شده 

است . )وسایل الشیعه/ج10/ص۳75(

در نتیجه اگر موج انبوهی از شیعیان را در این زمان و مکان در 
این تجمع بی نظیر مذهبی و دینی می بینیم که پدیده شگرف 
حماس��ه اربعین را خلق می کنند، به دلیل پیوستگی کامل و 
منطبق بودن این کنش اجتماعی با تعداد زیادی از روایات است 
و از مباحثی است که قاطبه علمای شیعه بر اصالت و چگونگی و 

کیفیت برگزاری آن هم نظر هستند. 
در نتیجه می توانیم بگوییم که از منظر روایی، اربعین حسینی 

عصاره ای از شعائر و آداب دینی و مذهبی شیعیان است. 
 بررسی جامعه شناختی اربعین

1-تحقق عینی سبك زندگی دينی
زائر از خانه خود نیت زیارت کرده و توش��ه برداشته و از ارحام و 
دوستان و آشنایان حاللیت طلبیده و در مسیر زیارت سختی  ها 
را به جان خریده و با دوستان دینی همراه و همصدا می شود و در 
این مسیر به زیارت ائمه معصومین )ع( که مزارشان در خاك عراق 
است، مشرف شده و طی مسیر قرآن و ادعیه و اذکاری را قرائت 
می کند و به همنوعان و هم کیشان خود در طول مسیر کمك 
می نماید و با صاحبان علم و دانش و روحانیون شیعه در مورد 
عقاید و احکام خویش صحبت می کند و سؤاالت و شبهات خود 
را حل می کند. همه اینها بخشی از آنچه است که زائر در این مسیر 
الهی و رو به کمال اخالقی به دست می آورد. اینها سبك زندگی 

دینی را به صورت عینی برای هر فرد زائر به نمایش می گذارد. 
اربعین عصاره و معجون��ی از فضایل و کرامت ه��ای اخالقی و 
مستحبات و واجباتی است که هر شیعه به آن نیاز دارد و تجدید 
عهدی با امامان معصوم)ع( اس��ت که در این دوران سخت که 
فرهنگ مخرب اومانیستی و سود محور دنیای غرب بر ما هجوم 

آورده است به جهان محنت زده روشنایی می بخشد. 
2-تقويت هويت شیعی

نفس تجمع و هم افزایی و همدلی و همگرایی شیعیان در این 
واقعه عظیم که از کشورهای مختلف و قاره های مختلف راهی 
عراق شده و در کنار هم هس��تند و موکب های عراقی و ایرانی 
بدون نگاه به ملیت و نژاد و زبان به هم مهر می ورزند، زمینه های 
اتحاد هر چه بیش��تر مذهبی و تقویت هویت مذهبی شیعه را 

رقم می زند. 
واقعه اربعین در حیث اجتماعی و متش��کل کردن براس��اس 
انگیزه های دینی و ایجاد وحدت میان شیعیان در طول تاریخ 
بی بدیل اس��ت و اینکه تفاوت  ها رنگ می بازد و اشتراك های 
دینی و حرکت حول شعار » لبیك یا حسین « همه اختالفات 
و مجادالت را به حاشیه می راند. امروز به واسطه سفره پر برکت 
امام حسین)ع( عراقی و ایرانی یکدیگر را مثل برادر می دانند و 
تنش های دیرینه و دعواهای انگلیسی تفرقه برانگیزانه عرب و 
عجم مضمحل شده و واقعاً کدام مذاکرات و معاهدات و قراردادی 

این گونه می توانست این ارتباط وثیق را بسازد. 
3-زمینه ساز تولید ادبیات دينی

در شرایط کنونی، اربعین بسط صدای حقانیت شیعه در جهان 
است و به واسطه اربعین تولید ادبیات دینی و سفرنامه نویسی، 
گزارش نامه نویس��ی و کتاب  ها و مقاالت متعدد در فضیلت یا 
توصیف اربعین نوشته شده است که به دلیل حضور ملیت های 
مختلف این ادبیات مشترك شیعی در حال توسعه و ترویج به 

زبان های مختلف در سرتاسر جهان است. 
پرداخت رسانه ای به پیاده روی اربعین از سوی رسانه های مکتوب 
و برخط و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و...  همه موجب 
شده است این واقعه در صدر اخبار دینی قرار گیرد؛ به گونه ای که 
اربابان و بنگاه های رسانه ای استکبار جهانی در سال های اول این 
واقعه عظیم را با سیاست سکوت خبری دنبال کردند اما امروز سد 

شکسته شده است و دشمن در صدد است با انعکاس خدشه دار 
)همچون پررنگ کردن مشکالت زائران و...( از اتهام عدم اشراف 
به موضوعات خبری و عدم رعایت انصاف و عدالت خبری فرار 

کرده و با اخبار مخدوش عقده گشایی کند. 
تولید مستندهای متعدد و نوشته شدن متون هنری از پیاده روی 
اربعین و همچنین پخش مستقیم این کالن برنامه از شبکه های 
متعدد ماهواره ای و رادیویی مس��بب بس��ط و ترویج و تبلیغ 
آموزه های دینی و مذهبی شده است که البته افزایش کمی و 
کیفی آن نیازمند بسیج هنرمندان و نویسندگان است که بتوانند 
در این مسیر حاضر شده و زوایای پیدا و پنهان را ملموس درك 

کرده و بتوانند به دقت آن را روایت و بازنمایی کنند. 
4- بزرگ ترين شبكه اجتماعی معنويت گرا

اربعین زمانی ایجاد می ش��ود و تبدیل به ی��ك موج اجتماعی 
۲5 میلیونی می ش��ود که در حوزه مدیریت رسانه، فلش  ها و 
حرکت  ها به سمت گروه های و شبکه های اجتماعی در فضای 
مجازی است و امروز هر بنگاه و مؤسسه و نهاد و... درصدد افزایش 
عضو و افزایش دایره مخاطبان خود است که بدون شك می توان 
اربعین را بزرگ ترین و پر اثر   ترین شبکه اجتماعی عینی موجود 

جهان عنوان کرد. 
اربعین به تنهایی توانسته اس��ت قافیه اتاق های فکر مختلفی 
را که درصدد نفوذ به عقاید دینی شیعه و معارف اهل بیت)ع( 
و معنویت بوده اند بش��کند. در فضایی که انبوهی از سایت  ها و 
گروه های فضای مجازی در حال تولید ش��بهات از سنخ های 
گوناگون ضد دین و ضد شیعه و مخالف روحانیت و باستان گرا و 
الحادی و...  هستند و در قالب های مختلف عکس و صوت و فیلم 
و چند رسانه ای و...  عشوه گری کرده و به سست کردن بنیان های 
اعتقادی و اخالقی مردم روی آورده اند، اربعین موجی از تطهیر و 
روشنایی آورده و همه اینها را می شوید و با خود می برد و همه را 
خنثی می کند. خودتان را جای مدیر کانالی بگذارید که یك سال 
برای انحراف یك جوان و فروغلتاندن او در موج شبهات دینی و 
رواج فساد و ابتذال فرهنگی صرف می کند و به هنگامه اربعین که 
می رسد، تصویر پروفایل عضو جوان تغییر کرده و عکس  هایی از 

پیاده روی خود در مسیر اربعین را به اشتراك می گذارد. 
5- بارقه امید در جهان مادی گرا

تجمع میلیون  ها انسان لنزهای دوربین عکاسان و فیلمبرداران 
را به خود مش��غول کرده است، نگاه  ها معطوف ش��ده که امام 
حسین)ع( کیست که شیعیان حاضر هستند سختی  ها را به جان 
بخرند و در این وضعیت که عراق با چالش های متعددی روبه رو 
است به دل جاده بزنند و راهی این سفر خطیر و ارزشمند شوند. 
اربعین پیام ه��ای بزرگی دارد که در مقیاس معادالت بش��ری 
جا نمی ش��ود و این نقطه عطف برای جهانی اس��ت که تشنه 
معنویت است، جهانی که آس��ایش را برای بشر آورده است اما 
آرامش و طمأنینه قلبی و اتکا به عامل فرامادی و آس��مانی در 

آن مفقود است. 
اربعین برای مادی گرایان و سودمحوران سؤال ایجاد خواهد کرد 
که کربال چه چیزی دارد که مردم همه م��ال و جان خود را در 
مسیر آن به میدان می آورند، اربعین عالمت سؤال های بزرگی 
برای قلب های آماده ایجاد می کند و بسیاری که قلب آماده برای 
پذیرش پیام امام حسین )ع( داشته باشند از این سروش آسمانی 
الهام خواهند گرفت.  صدالبته این چراغ که روشن شده است 
در سال های آینده پیام هایش روشن تر و اثر گذارتر خواهد بود 
و شیعه باید بتواند از این موقعیت تاریخی برای رساندن معارف 

حقه اهل بیت)ع( بیش از پیش و بهتر استفاده کند. 
* پژوهشگر و دكترای معارف اسالمی

 روایت معرفت

قاضی: مواظب پاهایت باش، فقط از خدا بترس!
صلواتی خطاب به متهم گروه عظام: می دانم كه ايروانی پول وكاليت را داده است، اما از او نترس و صادقانه صحبت كن

این روز  ها از تمام مسیرهای 
حسین قدیانی
  یادداشت

منتهی به کربال نور می بارد؛ 
عطر حضور! مرزهای غرب 
و جنوب غرب خودمان غوغایی است و کاروانیان چشم به 
افق نینوا دارند! آن یك که دختر دانش��جویی باش��د، به 
چادرش عکس شهید محسن وزوایی را سنجاق کرده و 
فاطمه؛ هم دانش��گاهی اش با خطی خ��وش روی پرچم 
سفیدی که دس��ت گرفته، این س��خن فاتح بازی دراز را 
نوش��ته؛ » ما کربال را برای خودم��ان نمی خواهیم، برای 
نسل های بعد می خواهیم«! و ملیحه؛ آن دیگری است که 
روی کوله اش این برگه را نصب کرده؛ » ما زیارت اربعین را 
به نیابت از شهدا می رویم! « در گروه برادران نیز همه چیز 
رنگ معرفت دارد! محسن که با آنتن بی سیمش حسابی 
مشغول است، سربند سبزی به پیشانی بسته؛ » هر قدم به 
نیابت از شهیدی«! و رضا دارد پالکارد  هایی پخش می کند 

مزین به تصاویر امام خمینی و ام��ام خامنه ای؛ » یادمان 
نمی رود کدام رهبری ها، کدام خون   ها و کدام خون دل   ها 
راه کربال را گشود«! با خود می گفتم که حزب اهلل مظهر 
وفاداری اس��ت و خوب می داند این مسیر، مدیون کدام 
جانفشانی هاست و اگر جز این بود، نمی دیدی که فرمانده 
گروه خواهران مش��غول پخش برگه   هایی با این محتوا 
باشد؛ » کربال را بدهکاریم، هم به بدن بی سر همت، هم به 
دست بریده خرازی«! یا آن برگه های دیگر؛ » قدمی به 
نیابت از فهمیده ها، قدمی به نیابت از حججی ها«! سالم 
و صلوات خدا بر حزب اهلل و بر نسل نوی بسیج و بر جوانان 
بامرام ایرانی که خوب می دانند زیارت اربعین شان ریشه 
در کدام جانفشانی   ها دارد! دشمن می خواست جوان این 
مرز و بوم، کاوه را نشناسد و باکری   ها را نشناسد و هیچ 
نداند که باقری که بود و ابراهیم هادی که بود و برونسی   ها 
و بابانظر  ها که بودند اما شگفتا! » اجر این زیارت برسد به 

روح ش��هدای کربالی 4 و کربالی 5 « نوشته برگه های 
سبزرنگی بود که میان دانش��جویان پسر آن سوی مرز 
مهران، رد و بدل   می شد! بچه   ها منتظرند تا اتوبوس شان 
برسد و آن گاه راهی نجف ش��وند و بعد، اولین گام های 
جاده عاشقی! این همان نسلی بود که دشمن می خواست 
اسیر روزمرگی   ها و زرق و برق دنیا باشد ولی حزب اهلل بعد 
از جنگ ه��م آن قدر فکه و طالئیه و اروند و ش��رهانی و 
ش��لمچه و غرب و جنوب را رفت و آن قدر در تنور گرم 
» راهیان نور « نور خورد و نور آشامید که از سوسنگرد و 
هوی��زه و دهالویه و بس��تان، راه��ی نیز به گلس��تان 
بین الحرمین بیابد! و این همه را از صدقه سر شهدا بخواند! 
اگر » روزگار جنگ « موسم » روایت فتح « بود، اینك در 
» جنگ روزگار « وقت » روایت معرفت « اس��ت؛ معرفت 
حزب اهلل! هیهات! دست علمدار شرق ابوالخصیب، گم 

نشده! دست گیر این بچه هاست...

  اجتماعی پنجمین جلسه محاكمه 
گروه عظ�ام ب�ه اتهام 
قاچاق سازمان يافته و حرفه ای قطعات خودرو در 
 ش�عبه چه�ارم دادگاه وي�ژه رس�یدگی ب�ه 
 جرائ�م اخاللگ�ران و مفس�دان اقتص�ادی ب�ه 
ش�د.  برگ�زار  صلوات�ی  قاض�ی  رياس�ت 
در ابتدای جلس��ه روز گذش��ته دادگاه شاه محمدی، 
نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را قرائت کرد 
و نماینده مبارزه با پولش��ویی در سازمان گمرك نیز 
توضیحاتی را ارائه داد. س��پس با اعالم قاضی صلواتی 

متهم روغنی     ها در جایگاه حضور یافت. 
صلواتی خطاب به متهم گفت: بر اساس اقاریر خودتان 
مدیران ارش��د گروه عظام نگران اس��ناد مجعول در 
شرکت های ترخیص کار بودند و از من خواستند که از 
خاتمی پور بخواهم اسناد را امحا کند. در رابطه با این 

مورد چه دفاعی دارید؟
روغنی      ها خطاب به قاضی اظهار داشت: قبل از سال ۹5 
یك نفر در آن گروه ف��رد صالحی نبود و از خاتمی پور 
درخواست کردم که اسناد را بررسی کند که خاتمی پور 

اعالم کرد که بررسی صورت گرفته است. 
قاضی صلواتی در واکنش به این سخنان متهم خطاب 
به وی گفت: در جای دیگ��ری گفته اید که مرتضوی 
کارگزار ایروانی خواهان امحای اسناد مجعول بوده است 
که متهم پاسخ داد:بنده فقط اعالم کردم که از بازرسی 

گمرك می آیند و اسناد قبل از ۹5 بررسی شود. 
   فیلم بازجويی را پخش می كنیم

رئیس دادگاه گفت: اظهار کرده اید که مدیران ارش��د 
عظام درباره امحای اس��ناد از س��ایر ش��رکت      ها هم 
خواسته اند که اسناد را امحا کنند. آیا این درست است؟ 
که روغنی     ها پاس��خ داد: من فقط درخواست بررسی 

مدارك را دادم. 
قاضی صلواتی در واکنش به سخنان متهم گفت: تمام 
جلسات بازجویی فیلمبرداری شده است و اگر نیاز باشد 
فیلم آن را پخش می کنیم. گفته اید که پس از دستگیری 

خاتمی پور کلیه اسناد به شرکتی در هشتگرد منتقل 
شده است. در این رابطه توضیح دهید. 

در ادامه قاض��ی صلواتی از متهم روغنی      ها خواس��ت 
اظهارات خود را بدون ترس از کسی بیان کند و گفت: 
آقای روغنی      ها درست است که آن آقا )ایروانی( هزینه 
وکالی شما را تماماً پرداخت کرده و متحمل هزینه های 
آنچنانی شده اس��ت اما از وی نترس��ید، بلکه از خدا 

بترسید. 
متهم روغنی      ها پاسخ داد: ش��یرزاد هر سال با دستور 

ایروانی به خارج از کشور سفر می کرد. 
قاضی صلواتی گفت: اظهار کرده اید که اسناد ترخیص 
کاالها، فاکت��ور خارجی و گواهی مبدأ توس��ط احمد 
جان بزرگی و فریبا قربانی با هماهنگی مدیر عامل گروه 

تنظیم می گردید، نترس و حقیقت را بگو. 
این متهم گفت: کاال     ها به صورت مستقیم از خارج وارد      

می شد و از امور مربوط به بازرگانی بی اطالعم. 
قاضی صلواتی بی��ان کرد: اظهار کرده ای��د که تهیه و 
تنظیم اسناد از سال ۹0 با تغییر درعناوین کاال و ارزش 
آنها به دس��تور ایروانی صورت می گرفته است در این 

باره توضیح دهید.
متهم روغنی      ها افزود: همیشه بحث بود که از تعرفه های 
ترجیح��ی و پایین      تری��ن تعرفه ب��رای ترخیص کاال 
استفاده ش��ود. در خصوص اقدامات قبل از سال ۹5 
نمی توانم اظهار نظر قطعی نمای��م و باید گمرك نظر 
دهد و از زمان تصدی بنده هیچ کدام از اسناد مغایرتی 

نداشته اند. 
قاضی صلواتی گفت: پرداخت رشوه به مدیران صمت 
ته��ران آقایان قناتی و گ��ودرزی ب��رای اعمال تعرفه 

5درصد به دستور ایروانی انجام شده است. 
متهم روغنی      ها پاس��خ داد: درباره بحث تبصره 6 و ۹ 
اگر از تبصره ۹ استفاده      می شد صحیح بود و اعمال این 

تبصره هم از سوی شرکت     ها اعمال نفوذ شده است. 
قاضی صلوات��ی در هنگام اظهارات مته��م روغنی      ها 
درباره تبصره 6 و ۹ بیان کرد: مواظب پاهای خود باشید 

از کسی جز خدا نترس و صداقت داشته باش. 
این اش��اره قاضی به دلیل حواش��ی جلسات گذشته 
دادگاه بود که طی آن ایروانی با پ��ا و حرکات بدن به 
سایر متهمان مطالبی را القا می کرد که با تذکر جدی 

قاضی مواجه شد. 
در ادامه قاض��ی صلواتی اظهار ک��رد: درباره پرداخت 
رش��وه به آقایان موفق و اکبری که از مسئوالن اداره 
صمت البرز هستند، برای بهره مندی از تعرفه 5 درصد 
به دستور ایروانی و از سوی قنبر حسین پور با اعطای 

سکه توضیح دهید.
متهم روغنی      ها گفت: بیشتر مواردی که عنوان شده در 
جهت تسریع ترخیص کاال     ها بوده تا تولید خودروساز     ها 

متوقف نشود و منفعت شخصی در کار نبوده است. 
قاضی صلواتی گفت: عمده پرداخت رشوه ایروانی به 
مدیران بانك های ملی ، مسکن ، صادرات و ملت برای 
اخذ تس��هیالت کالن از طریق رفیعی صورت گرفته 
است، شما ۲00 صفحه اقرار دارید و صادقانه سخنان 

خود را بگویید. 
   علی ربیعی به جای عباس ربیعی !

در ادامه دادگاه نماینده دادس��تان خط��اب به متهم 
ایروانی گفت: در روزهای گذش��ته در پیج منتسب به 
شما در یکی از شبکه های اجتماعی پستی منتشر شد با 
نام و تصویر سخنگوی دولت آقای علی ربیعی که مدعی 
شدید در جلسه سوم دادگاه، بنده و قاضی پرونده ایشان 

را متهم به رشا کرده ایم. 
وی ادامه داد: ضمن تکذیب ای��ن موضوع باید بگویم 
آن ش��خص عباس ربیعی یکی از مس��ئوالن کیفیت 
ایران خودرو بوده اس��ت ک��ه متهم به رش��وه با ارقام 

50میلیون است. 
شاه محمدی گفت: به ش��ما توصیه صادقانه می کنم؛ 
به جای ایجاد حاشیه نسبت به دفاع ماهوی و شکلی 

اقدام کنید. 
رئیس دادگاه در این هنگام ختم جلسه را اعالم کرد و 

گفت: جلسه بعدی فردا )امروز( برگزار می شود. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه  17 مهر 1398   -    10 صفر 1441

سال بیست و يكم- شماره 5767 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

نگذارید پیش پای جوانان مانعی باقی بماند

   بین الملل

رهبر انقالب در بازديد از نمايشگاه شركت هاي دانش بنیان و فناوري هاي برتر:

يادداشت هاي امروز

امريکا کردها را به سمت دمشق  هدايت مي کند؟
سیدنعمتاهللعبدالرحیمزاده
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روايت معرفت
حسینقدیانی
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دفاع مقدس الگوي گام دوم انقالب
عبداهللمتولیان
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   30شهرداري و سازمان حمل و نقل درخدمت زائران
   خدمت بنیاد مستضعفان به يك میلیون زائر

   طرح ترافیكي ويژه اربعین  با  6500  پلیس
   برقراري پروازهاي فوق العاده به نجف  از 9 فرودگاه

   بانوان موكب دار يادآور پرستاري حضرت زينب  
صفحات 3  و 11از ياران امام)ع(
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  سرانجام س�ازمان اس�تاندارد به فكر تعیین 
تكلی�ف خودروه�اي غیراس�تاندارد افت�اد و تا 
دوش�نبه هفت�ه آين�ده اي�ن س�ازمان تكلیف 

خودروها را مشخص خواهد كرد

  روحان�ي در دي�دار وزي�ر و معاون�ان وزارت 
اطالعات: نقش آفرينی وزارت اطالعات در مقطع 
خطیر جنگ اقتصادي علیه كش�ور و تحريم ها، 
در حف�ظ و ارتقاي فضاي امن در حوزه كس�ب و 

كار و سرمايه گذاري بايد ادامه يابد

اهداف بزرگ علي میري، دارنده 2 مدال جهاني 
وزنه برداري در گفت وگو با »جوان«

استاندارد: خودروهاي 
غیراستاندارد از دوشنبه 

آينده متوقف مي شوند

رويكرد وزارت اطالعات 
جامعه امن باشد نه امنيتي

 رؤيايم شكستن 
ركورد جهان است

2

12

3

6

 رضا دهدار در گفت وگو با »جوان«: 
نمي توانستم بازهم دست خالي برگردم

 پس از امارات و عربستان و كردهای سوريه حاال صهیونیست ها هم 
از وفای امريكا ابراز ناامیدی می كنند و می گويند نبايد روی واشنگتن حساب كنیم

يأس بی سابقه متحدان از امريكا 
در هفته های گذشته امریکا در مسئله حمالت به آرامکو رسماً پشت سعودی را خالی 
و تأکید کرد که سعودی   ها باید از خودشان دفاع کنند، امارات نیز زودتر از سعودی ها 
از امریکا مأیوس شده بود. حاال امریکا با در نظر گرفتن منافع خود، کردهای سوری 

را هم به حال خود ر   ها کرده اس��ت. با توجه به پش��ت کردن امریکا به متحدان کرد 
در ش��مال سوریه، ممکن اس��ت رژیم های عربی هم در سیاست های خود در اتکا به 
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