برگزاری مراسم عزاداری شبهای تاسوعا و عاشورای حسینی
(ره)
در حسینیه امام خمینی
ایام سوگواری
شهادت اباعبداهللالحسین
و یارانش را تسليت ميگوييم

(ع)

مراســم عزاداری شــب تاسوعای حسینی با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی در حســینیه امام خمینی(ره) برگزار شد .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام معظم رهبری ،در این مراســم که جمعی از مســئوالن و هزاران نفر از مردم عزادار حضور داشــتند،
حجتاالسالم والمسلمین عالی با تبیین شیوه صحیح ایستادگی در امتحانات الهی ،گفت :وعده الهی و تجربه تاریخی از زندگی انبیا
و اولیا نشان میدهد اگر تقوای اجتماعی داشته باشیم و به خدا توکل کنیم و از رهبر الهی جدا نشویم ،خداوند برای عبور از مشکالت،
گشایشایجادمیکند.
صفحه  2را بخوانید
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وزیر اطالعات:

بولتون
اخراج شد

حفظ نظام
با اعمال
خالف شرع
نقض غرض است

رئیــس جمهور امریکا جان بولتون مشــاور
امنیــت ملــی خــود را از کاخ ســفید اخراج
کــرد .ترامــپ در توییتــر نوشــت :بــه جــان
بولتــون اطــاع دادم که دیگر بــه حضور او
در کاخ ســفید نیــازی نیســت .مــن و دیگــر
اعضای دولت با بســیاری از پیشنهادات او
شدیداً مخالف بودیم ،به همین دلیل از او
خواستم اســتعفایش را تقدیم کند ،او هم
صبــح ایــن کار را کــرد .از خدمات او بســیار
ممنونــم .هفته آینــده یک مشــاور امنیت
ملی تازه معرفی میکنم.

وزیــر اطالعات با بیــان این
گزارش کــه «سیاســت مــا در حفظ
گروه سیاسی نظــام بایــد حســینی(ع)
باشــد» ،گفــت« :اگــر بــرای دفــاع از نظــام
از راه معصیــت رفتیــم ،ثــواب نمیکنیــم.
حفــظ نظــام جمهــوری اســامی بــا اعمال
خالف شرع نقض غرض است» .بهگزارش
جمــاران« ،حجتاالســام ســیدمحمود
علــوی طــی ســخنرانی در شــب عاشــورای
حســینی در حرم امام خمینی(ره) تهمت و
افتــرا زدن یا بازی بــا آبروی دیگران حتی به
اسم «افشاگری» و فحش دادن ،برای دفاع
از جمهــوری اســامی را خســارتبارترین
اعمــال و رفتارهایــی بیارتبــاط بــا مکتــب
امامحســین(ع) و آرمانهــای جمهــوری
اســامی دانســت و بــا تأکید بر اینکــه باید از
اســام دفاع کرد ،گفت« :امام راحل زمانی
کــه بــرای اســام احســاس خطــر کردنــد،
ســکوت را
جایز ندیدند .صفحه  2رابخوانید

عزاداری
یا تبلیغات سیاسی

دبیر کل حزب اهلل لبنان :

رهبر انقالب اسالمی
فرماندهخیمهگاه
مقاومت است

شور عاشورایی در ایران

ایران اسالمی در تاسوعا و عاشورای حسینی سراسر اندوه و ماتم بود
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پایان غم انگیز دختری
که خودسوزی کرد

اماکن مذهبی و مصلیها به مداحی و مرثیهسرایی پرداختند.
هر شــهر به رنگ و شکلی در غم سیدالشــهدا به سوگ نشست
و بر ســر و سینهاش زد .ایران ،شــهر به شهر و خیابان به خیابان
و کوچــه بــه کوچــه و دل به دل ،ســیاه پوش ســقای کربال شــد.
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تشکیلکمیتهبررسی
احکام کارگران

10

پاسخی برای نیاز مسکن

 30متری های نقلی
میآیند؟
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تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی
چین ،بلیت توکیو را به دست آورد

دسته گل المپیکی
در سبد بسکتبال
وحید خدادادی  /آنا

محمد دشتی  /مهر

مسابقات جام جهانی بسکتبال  2019چین عصر
یکشــنبه بــرای بســکتبال ایــران بــه پایان رســید و
شــاگردان مهران شــاهین طبع با توجه به باخت
تیممیزبانمقابلنیجریهوتفاضلگلبهترموفق
شدندبهالمپیکتوکیوصعودکنند.
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شاگردان ویلموتس در رده دوم
جای گرفتند

برد  2گله تیم ملی
در نخستین گام
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علیرضا صفرنژاد  /مهر

امین ناظری  /ایسنا

مرتضی جابریان  /مهر

حادثه در کربال

بهنام یوسفی

روزهــای عزاداری امســال
شــاهد دو انحــراف بــه
نســبت روشــن ،از ســنت
عــزاداری بودیــم .اولیــن
انحراف که بهعلت توسعه روزافزون شبکههای
اجتماعی زیاد دیده شــد ،شیوههایی از عزاداری
است که در گذشته سابقه نداشته یا کمتر سابقه
داشته است و هدف افرادی که این نوع عزاداری
را انجام میدهند ،بیش از آنکه عزاداری باشــد،
نوعــی نمایــش و بــه تعبیــری کارناوالی اســت،
البته مشــکلی که در انتشــار فیلمهای این رفتار
وجــود دارد ایــن اســت که حتی معلوم نیســت
این نوع عزاداریهای بدعتگونه مربوط به کجا
و بــه چه تاریخی اســت؟ ولی در هر حــال اثرات
خــود را بر جامعه و حتی بدبینــی مردم برجای
میگــذارد .نمایــش نحوه برخــورد با کــودکان و
حتــی قمه زدن آنــان یا گلمالیهــای عجیب و
غریب یا صحنهآراییها و نمایشهایی براساس
جعلیات تاریخــی از این نمونهاند .نحوه اصالح
ایــن انحــراف؛ انجــام فعالیتهــای تبلیغــی و
روشــنگرانه از ســوی مبلغان و روحانیون است،
هرچند بعید اســت با سیاســتهای تبلیغی که
رســانه رســمی درباره عزاداریها و محرم دارد،
چنــدان امیــدی بــه اصالح ایــن انحــراف وجود
داشته باشــد .با وجود این نباید ناامید شد که به
هر حال مردم اصراری بر رفتار انحرافی ندارند و
اگر کسانی پیدا شوند که حقیقت را بیان و تشریح
کنند آن را خواهند پذیرفت.
با این حال انحراف دوم نظاممند و برنامهریزی
شــده بود و عــدهای دیگر کوشــیدند کــه محرم
را تبدیــل به میتینــگ انتخاباتی کننــد و از اآلن
دنبال جمعآوری رأی باشند .با حمله به دولت
و کلیت مجلس خود را ذیحق نشــان دهند و از
حاال کیسه رأی بدوزند .تا اینجای کارشان خیلی
عجیب نبود ،چون در گذشته نیز چنین رفتاری
از آنان سر زده است و پیشتر در شهرداری تهران
و ســایر مراکز قدرت سعی کردند که از امکانات
عمومی و با سوءاســتفاده از فعالیتهای دینی
بــرای جمــعآوری رأی انتخاباتی بهــره ببرند و
حاال میکوشند که دوباره از فضای دینی چنین
سوءاستفادهای بکنند .این کار همان قدر زشت
اســت که اســتفاده از منابع مالی دولت و کشور
بــه نفــع خــود و جنــاح متبــوع انجام شــود .اگر
استفاده از اموال عمومی برای اهداف شخصی
فســاد اقتصادی اســت ،این کار نیز نوعی فساد
اعتقادی است که در روز روشن اعتقادات مردم
را در گرو منویات سیاســی و قــدرت طلبی خود
درآورند .متأسفانه در سالهای گذشته بهدلیل
قربانی کردن ارزشهای دینی از ســوی عدهای
در پای منافع سیاســی کوتاهمــدت جایگاه دین
نزد مردم لطمه خورده است و با این کار شدت
این ضربــه را افزایش
میدهند.
ادامه در صفحه 4

نــوای ســنج و دمــام در همــه محلههــا بلنــد شــد از بوشــهر تا
مازندران.طنین«یاحسین»آسمانایرانراگرفتازخراسان
تــا خوزســتان .حلقههــای زنجیرزنی و ســینه زنی از شــمال تا
جنوب تشــکیل شــد .ایران یکصــدا در عزای حســین زهرا(ع)

گریســت .شــب ایران با نام اباعبــداهلل که از دهــان کوچک و
بزرگ این ســرزمین شنیده میشد ،روشن شد .ایران با صدایی
بغضآلود ،حزن و اندو ه خود را در عزای عزیز زهرا(س) نشان
داد .مداحــان و مرثیهســرایان در خیابانهــا ،مســاجد ،تکایا،

9

تأییدنصب
سانتریفیوژهایپیشرفتهتر

علی شیربند  /میزان

واکنش ها به
اظهارات واعظ
اصولگرا علیه مجلس
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 7نفر از اتباع ایرانی در میان مصدومان
حادثه کربال

ازدحــام جمعیــت در محــل ســرداب حــرم
مطهــر امــام حســین (ع) در کربــای معلی
و زیــر دســت و پــا مانــدن تعــدادی از زائران
موجب مرگ  31تن و زخمی شــدن  100نفر
دیگر شد.
بهگــزارش ایرنا ،یــک منبع مطلــع در وزارت
بهداشــت عراق با تأیید خبر کشــته و زخمی
شــدن زائران در حادثــه ازدحام جمعیت در
سرداب حرم مطهر امام حسین(ع) از کشته
شدن  31و زخمی شدن  100نفر خبر داد.
وی گفت که حادثــه در پی ازدحام جمعیت
در جریــان برگــزاری مراســم مشــهور
«رکضــه طویریــج» (دویــدن طویریــج) کــه
هــر ســال ظهــر عاشــورا بــرای بزرگداشــت
قیــام کربــا برگزار میشــود ،به وجــود آمد و
تعــدادی از زائــران زیــر دســت و پــا ماندنــد.
در همیــن حــال براســاس آخریــن اخبــار 7
نفــر از اتبــاع ایرانــی در میــان مصدومــان
حادثــه کربــا وجــود دارنــد کــه بــه صــورت
سرپایی مداوا شدند.

