
  بزرگداشت پدر سردار قاسم  سليماني|رضا دهشيري|جوان

روز گذشته در حالی كه جنگ شاهزادگان س�عودی با بازداشت دهها شاهزاده 
و مقام سعودی در حال رس�یدن به نقطه اوج بود، انصار اهلل یمن وعده های مكرر 
خود را عملی كرد و با ش�لیک دو موش�ک ریاض و نج�ران را هدف ق�رار داد تا 
تزلزل حكومت عربستان در هر دو س�طح داخلی و خارجی بیش از پیش نمایان 

 ش�ود. موش�ک های یمنی تش�ویش را به خیابان های ریاض برد تا بزم سیاسی 
محمد بن س�لمان را به هم بزند؛ بزمی كه از چند ماه قبل ب�ا اصالحات اقتصادی 
بن سلمان كلید خورد، با قبضه قدرت ادامه یافت و با تصفیه سیاسی مخالفان به 

سمت تكمیل شدن گام برمي داشت. | صفحه 15

موشک يمني 
دربزم شاهزاده کشي سعودي

محمد بن سلمان، 49 شاهزاده و وزیر سابق را بازداشت كرد

دریادار خانزاديدریادار سیاريامیر دادرس

انقالبیون پشیمان روز»مرگ بر امریكا« را ندیدند

فرمانده کل قوا در احکام جداگانه اي اميردادرس،دريادار 
سياري و دريادار خانزادي  را به  ترتيب به عنوان جانشين 
فرمانده کل ارتش، معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده 

نيروي دريايي ارتش منصوب کردند. صفحه 2

رئيس شرکت توتال تداوم قرارداد اقتصادي با ايران را در 
گرو تحريم ها و تصميم هاي جديد کنگره امريکا دانست، 
بدين ترتيب به نظر مي رسد تعبير دولت از قراردادهاي 
اقتصادي نه چندان محکم با طرف هاي اروپايي از اساس 

اشتباه بود

سینمای ایران به جای مراكز تصمیم گیری چون 
مدیریت  خصوصی  بخش  در  سینمایی  سازمان 

راهبردی می شود

حکم فرمانده کل قوا 
براي 3  امير ارتش

سانسور استكبارستیزي ملت  
در روزنامه هاي زنجیره اي

 جهاد 2 ماهه بسیجیان
براي 2هزار هكتار 

جنگل کاري در خوزستان

پدرخوانده های جدید 
سینماي ایران!

رئيس شرکت توتال:
 براي سرمايه گذاري 
در ايران منتظر تصميم 

امريکايي ها هستيم
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کنگره امریکا به  دنبال تحریم حشدالشعبی عراق
امری�كا طرح�ی را ب�رای بينالملل یک عضو مجلس نمایندگان 
تحریم »عصائب اهل الح�ق « و جنبش »النجباء « و 
گردان های حزب اهلل عراق به كنگره این كشور ارائه 

داده است. 
در ادامه ضديت امريکايی  ها ب��ا محور مقاومت در منطقه، 
طرحی با موضوع تحريم گروه های عضو »الحشد الشعبی « 
عراق به کنگره اين کشور ارائه شد. به گزارش العالم، رئيس 
مجلس نمايندگان امريکا به همراه رؤس��ای کميته های 
اطالعاتی، امور خارجه و نيروهای مس��لح اين مجلس در 
بيانيه ای ادعاهای مقامات واشنگتن را عليه حشدالشعبی 
بار ديگر تکرار کردند. آنها با توصيف حشدالشعبی به عنوان 
»شبه نظاميان شيعه تحت حمايت ايران « از دولت عراق 

خواستند نگرانی های تيلرسون درباره آنها را در نظر بگيرد. 
روز يک شنبه، خبر ها حاکی از ارائه طرحی در کنگره امريکا 
برای تحريم گروه های وابسته به »الحشدالشعبی « عراق 
بود. تد پو، عضو جمهوريخواه مجل��س نمايندگان امريکا 
طرحی در اين باره به کميته رواب��ط خارجی اين مجلس 
ارائه کرده اس��ت. هدف از اين طرح، »اعمال تحريم های 
مرتبط با تروريسم و ديگر مقاصد« عليه عصائب اهل الحق، 
جنبش النجباء و گردان های حزب اهلل عراق اعالم ش��ده 
اس��ت؛ گروه  هايی که بخش��ی از نيروهای الحشد الشعبی 
را تش��کيل می دهند. اين طرح ابتدا باي��د در کميته امور 
خارجی مجلس نمايندگان تصويب ش��ود و پس از آن در 
صحن اين مجلس به رأی گذاشته شود. پيش از اين رکس 
تيلرس��ون، وزير خارج��ه امريکا در جريان س��فر اخير به 

برخی کشور ها از قبيل عربستان سعودی و قطر، اظهارات 
امريکايی  ها عليه ايران و محور مقاوم��ت منطقه را تکرار 
کرده بود. در يکی از اين اظهارات، رکس تيلرسون سخنانی 
عليه »الحشدالش��عبی « عراق مطرح کرد. تيلرس��ون در 
رياض گفته ب��ود:» گروه های نظامی وابس��ته به ايران که 
اکنون در عراق هستند، با پايان يافتن جنگ عليه داعش 
بايد به خانه های خود برگردند.« در پی اين اظهارات، دفتر 
نخست وزير عراق ضمن توصيف الحشدالشعبی به عنوان 
گروهی ميهن پرس��ت گفت: »هيچ گروه��ی حق دخالت 
در امور داخلی عراق را ن��دارد«. امريکايی ها از تش��کيل 
حشدالشعبی به عنوان حزب اهلل دوم در منطقه واهمه دارند 
و مدعی هستند که قدرت يابی اين گروه ها به افزايش قدرت 

و نفوذ ايران در منطقه منجر می شود. 

سید حسن نصر اهلل:

متن استعفاي حریري دیکته سعودي بود
احتمال حب�س خانگی، بينالملل همزمان با ق�وت گرفتن 
رهبر حزب اهلل لبنان نه تنها علیه سعد حریری حرفی 
نزد بلكه به صورت ضمنی از عملكرد او حمایت كرد 
اما نصراهلل انگشت اتهام را به سوی سعودی  ها گرفت 
و س�ؤال های مهمی را درباره زمان، م�كان و نحوه 
استعفای حریری مطرح كرد و گفت حزب اهلل نگران 

سرنوشت نخست وزیر لبنان است. 
تقريبا پس از گذشت 30 س��اعت از استعفای ناگهانی 
سعد حريری از نخست وزيري لبنان سيدحسن نصراهلل 
صحبت های مهمی را در اين باره مط��رح کرد. وی در 
ابتدا با تأکيد بر اينکه از استعفا غافلگير شده گفت کسی 
دقيقاً نمی داند چه اتفاقی افتاده است اما آنچه مشخص 
هست متن استعفا  توسط حريری نوشته نشده بود بلکه 
از طرف س��عودی ديکته شده اس��ت.  نصراهلل در ادامه 
گفت که شايعات و تحليل ها و شواهدی که وجود دارد 
باعث نگرانی می شود. منظور نصراهلل اشاره به  خبرهايي 
اس��ت که درباره حبس خانگی سعد حريری در رياض 
منتشر شده اند. رهبر حزب اهلل با اش��اره به دستگيری  
بعضی مقامات ارشد س��عودی از جمله وليد بن طالل 
گفت:  ما حق داريم درباره نخست وزير مان نگران باشيم. 
نصراهلل نه تنها گفت نگران حريری است بلکه از عملکرد 
چند ماه گذش��ته او دفاع کرد و گفت در حل بعضی از 
مشکالت موفق بوده است. وی افزود: » ما در حزب اهلل 
می گوييم که نخست، ما آرزوی استعفای وی را نداشتيم 
و ش��اهد آن بوديم که امور به صورت منطقی به پيش 
می رود و تمامی موضوعات در جلسه وزيران مورد بحث 

و بررسی قرار می گرفت و معتقديم که دولت قدرت ادامه 
و افزودن دستاورد ها تا زمان اجرای انتخابات پارلمانی 
آتی و توانايی برگزاری انتخابات را داشت.« وی افزود که 
علت استعفای سعد حريری را بايد نه در لبنان بلکه در 
عربستان جست. وی سپس سوال های مهمی را مطرح 
کرد از جمله اينکه چرا سعد حريری در اين زمان و در 
رياض و آن هم به اين شکل استعفا داد. نصراهلل گفت: آيا 
اين به دليل عدم رضايت عربستان از شخصيت وی بود 
و عربس��تان به دنبال فرد جايگزين برای وی اس��ت تا 
مطالباتش را محقق کند؟ عالوه بر اين، پرس��ش  هايی 
در مورد مکان وی در عربستان به ذهن متبادر می شود 
آيا حريری بازداشت شده اس��ت، آيا می تواند به لبنان 
برگردد؟ اين پرس��ش  ها در س��ايه بازداشت های اخير 
عربس��تان موجه و قانونی اس��ت و يا اينکه اس��تعفای 
حريری را بايد در سياق جنگ های منطقه ای عربستان 
در منطقه و يا غيره دانست؟« دبيرکل حزب اهلل لبنان 
در ادامه اظهار داشت: اگر جواب اين سؤال  ها در روزهای 
آينده مشخص شود می توان تصميمات الزم را در اين 
زمينه گرفت. م��ا در حزب اهلل همه را ب��ه صبر و درنگ 
و آرامش دع��وت می کنيم و از لبنانی  ه��ا می خواهيم 
نگران نباشند، امنيت لبنان مهم  ترين چيزی است که 
ما روی آن تأکيد می کنيم. بايد ب��ا اين موضوع با عقل 
و حکمت و تأمل رفتار ک��رد و ما با قان��ون و نهادهای 
کشور می توانيم از اين بحران عبور کنيم، برای همين 
توصيه من اين است که مردم به گمانه زنی  ها و شايعات 
و هراس افکنی  ها گوش نکنند.   دبير کل حزب اهلل لبنان 
در ادامه س��خنرانی اش آرامش در س��طوح رسانه ای و 

سياس��ی لبنان را خواستار ش��د.  سيدحسن نصراهلل، 
دبيرکل حزب اهلل لبنان گفت: هيچ کس به تنش سياسی 
در کش��ور دامن نزند چون اين کار هيچ مشکلی را حل 
نمی کند. آيا کسی از بازگشت به وضعيت گذشته سودی 

عايدش می شود؟ 
دبيرکل حزب اهلل لبنان تصريح کرد: ش��ايعات زيادی 
در دو روز گذشته پخش شد. نبايد به فضاهای گذشته 
و تحريک طايفه ای برگش��ت. بايد از کش��اندن کار به 
خيابان اجتناب کرد چون نتيجه ای به دنبال ندارد. بايد 
به انتظار بازگشت الحريری در روز پنج  شنبه ماند، اگر به 
او اجازه بازگشت داده شود. ما در کشور نهادهای قانونی 
داريم و همه از رئيس جمهوری گرفته تا نبيه بری و بقيه 
مسئوالن در حال رايزنی هستند تا اين مرحله را پشت 

سر بگذاريم. 
نصراهلل با اش��اره به ش��ايعه ترور حريری گفت: شبکه 
العربيه تنها ش��بکه ای بود که خبر ت��الش برای ترور 
الحريری را منتشر کرد اما نهادهای امنيتی لبنان اين 
مسئله را به کلی نفی کردند. حرف های العربيه درباره 
نقشه ترور ش��ايد به اين خاطر است که توجيهی برای 
جلوگيری از بازگشت الحريری به لبنان داشته باشند. 

نصراهلل افزود: اسرائيلی  ها اتفاق نظر دارند که اسرائيل 
از جنگ پرهيز دارد و ج��ز در صورتی که نتيجه قطعی 
جنگ به نفع او باش��د، وارد جنگ نخواهد ش��د. امروز 
اسرائيل برای آغاز جنگ عليه لبنان حساب و کتاب های 
زي��ادی می کند. تح��والت منطق��ه ای و بين المللی با 
ش��رايط موجود در زمان جنگ تابس��تان سال 2006 

بسيار فرق کرده است. 
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دو  شنبه 15 آبان1396   -    17 صفر 1439

سال نوزدهم- شماره 5231 - 16 صفحه
قیمت در استان تهران و البرز:500تومان

سایر استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

دولت براي سرخابي ها چاره  اي اساسي 
بينديشد / شيوا نوروزي

؟

شمارش معكوس حذف دالر و مرگ نظام سلطه
سيدعبداهلل متوليان

2

پاکسازی به سبک محمد بن سلمان
رحمان نعيمی

15

مجلس بزرگداشت پدر سردار قاسم س��ليماني روز گذشته 
در مصالي تهران به تصاويري از بزرگداشت پدري که توشه 
راهش تربيت فرزندان صالح است و قدرشناسي ملي از پسري 
که نامش نماد امنيت و آرامش براي مردم ايران و منطقه است، 

تبديل شد| صفحه 2

 قدرشناسي ملت و مسئوالن
 از پاسدار انقالب

ويژه هاي جوان  

  صداي اصالح طلبان از محرمانگي دولت درآمد
 جدل هاي سهم خواهانه  از دولت تا شهرداري

صفحه 2
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انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان استاندار اصفهان تبریک 
و تهنیت عرض می نماییم. از درگاه ایزد منان مزید توفیقات براي 
خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت 

رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسالت داریم.

سازمان آگهي هاي   روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88498473

افزایش فشارهاي نمایندگان 
محافظه کار براي برکناري ترزا  مي

ب�ا ت�داوم رس�وایي جنس�ي سیاس�تمداران 
محافظه كار، مخالف�ان ترزا مي  ت�الش مي كنند 

تعداد حامیان بركناري وي را افزایش دهند. 
برخي گزارش ها از برنامه ريزي برخي نمايندگان حزب 
محافظه کار انگليس در پارلمان اين کش��ور به منظور 
برکناري ترزا مي  حکايت دارد. نشريه ساندي اکسپرس 
در اي��ن باره گ��زارش داد ک��ه اتهاماتي ج��دي درباره 
س��وءرفتار برخي اعضاي حزب محافظه کار در پارلمان 
اين کش��ور وجود دارد، امري که مي تواند فشارها را بر 
تراز مي  براي استعفا به طور قابل توجهي افزايش دهد. 
طي روزهاي اخير ح��زب محافظه کار، عضويت چارلي 
الفيکي، نماينده پارلمان اين کشور از ناحيه دوور را )به 
خاطر اتهامات جدي جنسي( تعليق کرد، اين درحالي 
بود که فالون، وزير دفاع انگليس نيز به خاطر آزار و اذيت 
جنس��ي يک خانم از مقام خود کناره گيري کرد. فالون 
پذيرفت که رفتار وي مناسب معيارهاي مورد انتظار از 

سوي نظاميان انگليسي نبوده است. 
اين ماجراها در شرايطي رخ داده است که گرانت شاپس، 
رئيس حزب محافظه کار اين کشور در حال جمع آوري 
فهرس��ت نمايندگاني اس��ت که خواهان برکناري ترزا 

مي  هستند. 
به نوشته ساندي اکسپرس، در حالي که تاکنون 30عضو 
محافظه کار مجلس نمايندگان انگليس از طرح برکناري 
ترزا مي  حمايت کرده اند، انتظ��ار مي رود که تعداد آنها 

افزايش يابد. 

 این كاروان
 بي انتهاي عشق
   كاروان عشق بی هراس از دوری مسافت 
و س�ختی راه و كمین كینه ورزان و سرزنش 
سرزنشگران  كه »محبت به والیت حسین« 
را غصه و غمناكی می نامند، پا در راه حسین 
گذاشته اند. شمارش�ان از جمعیت چندین 
كش�ور جهان افزون تر اس�ت و در برادری 
دو كش�ور همین بس كه هیچ سرزمینی در 
جهان از ترس امنیت ملی حاضر نیس�ت از 
هیچ س�رزمین دیگری در فاصله یک هفته 

2/5میلیون توریست را بپذیرد. 
هیچ مرزی درجهان چنین گشوده نمی شود 
كه مرز عش�ق و هیچ راهی در جهان چنین 

پیموده نمی شود كه راه حسین. 

سید حسن نصر اهلل: 
 متن استعفاي حريري
ديكته سعودي بود

   كسی دقیقاً نمی داند چه اتفاقی افتاده است اما آنچه مشخص است متن 
استعفا  توسط حریری نوشته نشده بود بلكه از طرف سعودی دیكته شده 
است.  شایعات و تحلیل ها و شواهدی كه وجود دارد باعث نگرانی می شود.   
ما حق داریم درباره نخست وزیرمان نگران باشیم. ما در حزب اهلل می گوییم 
كه نخست، ما آرزوی استعفای وی را نداشتیم و شاهد آن بودیم كه امور به 

صورت منطقی به پیش می رود |  همین صفحه


