
نصراهلل: اعالن جنگ عربستان  با  لبنان بي تجربگي کورکورانه  است
دومین سخنرانی خود پس از   جهان دبیركل ح�زب اهلل لبنان در 
اس�تعفای س�عد حریری گفت كه عربس�تان جنگی 
»كوركوران�ه« علی�ه ح�زب اهلل راه انداخت�ه و رژی�م 
صهیونیستی را به جنگ علیه حزب اهلل تحریك می كند. 
س�ید حس�ن نصر اهلل به شکست های س�عودی  ها در 
سوریه، عراق و یمن اشاره كرد و به آنها توصیه كرد كینه 
را كنار بگذارند چرا كه تحت هیچ ش�رایطی نخواهند 

توانست حزب اهلل را شکست دهند. 
سید حس��ن  نصراهلل، غروب دیروز به مناسبت اربعین 
امام حس��ین)ع( و روز »ش��هید حزب اهلل « در مجتمع 
فرهنگی »ش��اهد« در بیروت س��خنرانی كرد و گفت: 
تعداد زائرین به 20 میلیون نفر از نقاط مختلف جهان 
رسید و فقط از ایران بیش از 2 میلیون نفر در این مراسم 
شركت كردند. وی همچنین اظهار داشت: داعش وهابی 
كه دولت امریکا و عربستان آن را ساخته اند، هم اكنون 

نفس های آخر را می كشد. 
دبیر كل حزب اهلل سپس به بحران لبنان اشاره كرد و گفت: 
از روز   شنبه گذشته، لبنان وارد یک بحران جدید سیاسی 
شده و این بحران به این بستگی دارد كه لبنانی  ها چگونه با 
آن برخورد و تعامل داشته باشند. نصر اهلل با اشاره به اینکه 
لبنان یک سال گذشته در ثبات سیاسی به سر برد  و توانست  
رئیس جمهور را انتخاب كند و دولت وحدت ملی تشکیل  
بدهد، گفت: »مجلس نمایندگان نیز شروع به كار كرد، قانون 
انتخابات و بودجه را وضع كرد و پس از س��ال  ها خصومت، 
گروه های لبنانی شروع به مذاكره كردند و امنیت و ثبات ما 
در جهان بی بدیل بود و پیش از گفته بودم كه امنیت لبنان 
از امریکا باال تر است.« وی افزود: »در حالی كه در این شرایط 
ایده آل و خوب به سر می بردیم و زمانی كه گروه های مختلف 
سیاسی تعامل خوبی با یکدیگر داشتند، عربستان سعودی 
با عجله رئیس دولت را فراخواند و او را مجبور به اس��تعفا و 
خواندن بیانیه ای كرد كه برای او نوش��ته شده بود و لبنان 
را در مقابل ش��رایط جدیدی قرار داد.«  دبیر كل حزب اهلل 
لبنان به سرنوشت نامعلوم نخست وزیر مستعفی لبنان در 
عربستان اش��اره كرد و گفت كه وی در عربستان بازداشت 

بوده و از بازگشت وی به لبنان ممانعت می شود. 
 از اسرائیل خواسته اند به لبنان حمله كند

دبیركل حزب اهلل در س��خنانی بی س��ابقه گفت اسنادی 
در اختیار دارد كه نشان می دهد جنگ سال 2006 رژیم 
صهیونیستی علیه حزب اهلل به درخواست سعودی  ها انجام 
شده است و از همین جا پلی زد به تحوالت اخیر و گفت: 
من از روی تحلیل سخن نمی گویم، بلکه اطالعاتی دارم 

مبنی بر اینکه عربستان از اسرائیل خواسته به لبنان حمله 
كند و رژیم صهیونیس��تی هم اكنون در حال بررسی این 
مسئله است. دبیركل حزب اهلل گفته بر اساس اطالعاتی 
كه دارد بعید می داند اسرائیلی ها علیه لبنان وارد جنگ 
شوند، ولی تأكید كرد: »اسرائیل از عربستان سعودی، در 
جنگ ضد حزب اهلل حمایت می كند.« نصراهلل ادامه داد: 
واضح است كه عربس��تان علیه لبنان اعالم جنگ كرده 
است و ما متوجه هستیم كه عربستان و حزب اهلل با یکدیگر 
مشکل دارند و ما آن را رد نمی كنیم اما این تهدیدات علیه 
حزب اهلل است یا لبنان؟ دبیر كل حزب اهلل لبنان از مردم 
عربستان خواست از حوادث منطقه عبرت بگیرند و گفت 
كه شاهزادگان سعودی در »امان « درگیری های سوریه 
را مدیریت و این كش��ور را تخریب كردند ام��ا امروز آن 

شاهزادگان كجا هستند؟ 
 اسرائیلی ها محتاط هستند

دبیركل حزب اهلل لبنان س��ناریویی را پیش بینی كرد كه 
س��عودی ها در آن وارد جنگ با حزب اهلل شوند ولی تأكید 
كرد كه آنها برنده چنین جنگی نخواهند بود: »س��عودی 
در یمن پیروزی كس��ب نکرد و در طرح هایش در سوریه 
و عراق با شکست مواجه شده است« او گفت: »سعودی ها 
شکست ش��ان را در یمن با متهم ساختن ایران و حزب اهلل 
توجیه می كنند، سعودی ها بدانند هر كاری كه انجام دهند 
نمی توانند حزب اهلل را نابود كنن��د، آنها بدانند نمی توانند 
موضع حزب اهلل نسبت به رویدادهای یمن را تغییر دهند.« 
دبیر كل حزب اهلل لبنان، جنگ اعالم شده علیه حزب اهلل را 
»كوركورانه« توصیف كرد و گفت: كسانی كه این جنگ را 
راه انداخته و مدیریت می كنند، تجربه و تخصصی در این 
زمینه ندارند. دبیركل حزب اهلل خطاب به سعودی ها گفت: 
»عربس��تان بداند تمام طرح های ش��ان در لبنان شکست 
خواهد خورد، همانطور كه در نقاط دیگر جهان توطئه های 
آنها زمین خورده اس��ت، عربس��تان قادر به نابود س��ازی 
حزب اهلل نیست حتی اگر اس��رائیل را به جنگ ما تحریک 
نماید. « نصر اهلل افزود:  »ما در لبنان ب��ا ارتش و نیروهای 
امنیتی تمام سناریوهای اسرائیلی را بررسی می نماییم، ما 
می دانیم سعودی ها آماده اعطای میلیارد ها دالر به اسرائیل 
برای حمله به لبنان هستند، عربس��تان سودای حمله به 
لبنان را دارد چرا كه لبنان مستقل است و از شاهزاده های 
آنها دستور نمی گیرد.« وی تلویحاً پیش بینی كرد كه رژیم 
صهیونیستی وارد بازی كه عربس��تان آن را طراحی كرده 
نشود و گفت كه در ارتباط با رژیم صهیونیستی باید محتاط 
بود، اگرچه خود اسرائیلی  ها احتیاط می كنند و می پرسند 

جنگ علیه حزب اهلل به نفع چه كسی خواهد بود. 

س��ید حس��ن نصراهلل در عین حال به رژیم صهیونیستی 
درباره هرگونه اقدامی برای سوء اس��تفاده از اوضاع فعلی 
هشدار داد. وی اتهام های سعودی به ایران درباره موشک 
بالستیک را نشانه س��بک شمردن اندیش��ه و توانمندی 
یمنی ها توسط ریاض دانست و گفت: »آنها نمی دانند امروز 
یمنی ها قادر به تولید پهپاد و دارای توانمندی باالیی برای 

ساخت موشک هستند.«
 اهانت به حریری اهانت به همه لبنانی هاست

دبیركل حزب اهلل با اش��اره به اس��تعفای س��عد حریری 
گفت: »ما به همراه تمامی مردم لبن��ان و همراه با جریان 
»المستقبل « بر لزوم بازگشت حریری تأكید می كنیم. او 
اگر استعفا داده باید به لبنان بازگردد و هر چه می خواهد 
بگوید. ما توهین به نخس��ت وزیر را توهی��ن به كل لبنان 
می دانیم، حتی اگر با همدیگر اختالف سیاس��ی داش��ته 
باشیم. ما دخالت آشکار عربستان در امور داخلی لبنان و 
این گونه رفتار توهین  آمیز با سعد حریری از زمان ورودش 
به فرودگاه را محکوم می كنیم. دبیر كل جنبش حزب اهلل 
خاطر نشان كرد كه دولت فعلی لبنان همچنان پابر جا بوده 
و بر اساس قانون اساسی كشور انتخاب شده است و دولت 
مستعفی نیست. وی استعفای سعد حریری را غیرقانونی 
و برخالف قانون اساس��ی لبنان دانست و اظهار داشت كه 
این استعفا ارزش��ی ندارد، چرا كه زیر فشارهای عربستان 
صورت گرفته است. وی تأكید كرد كه نخست وزیر لبنان 
در بازداش��ت بوده و لبنانی  ها باید برای برگرداندن وی به 

لبنان تالش كنند. 
 مترجم شبکه خبر گل كاشت

پخش زنده سخنان سید حسن نصراهلل كه روز گذشته از 
شبکه خبر روی آنتن رفت از یک نکته مثبت برخوردار بود، 
ترجمه همزمان این سخنرانی آنقدر خوب انجام  می شد كه 

نمی توان آن را انکار كرد.  
سخنان س��ید حس��ن نصراهلل، دبیر كل حزب اهلل لبنان 
همیش��ه از جذابیت های خاص خود برخوردار اس��ت و 
البته مخاطبان فراگیری در سراسر منطقه و جهان دارد.  
مترجم این سخنرانی به قدری مسلط عمل كرد كه برای 
مخاطب فارس��ی زبان تقریب��اً چی��زی از جذابیت كالم 
این سیاس��تمدار یکه تاز منطقه كم نشد.  شور و حرارت 
مترجم در برگرداندن سخنان نصراهلل به فارسی و تسلط 
وی به زبان عربی و نیز جنس بیان س��ید حسن مانع این 
ش��د كه چیزی از ارزش های كالم دبیر كل حزب اهلل كم 
شود.  بخش عمده ای از سخنان مرد ش��ماره یک لبنان 
به استعفای سعدحریری، نخست وزیر سابق لبنان كه به 

عربستان گریخته اختصاص داشت. 

جستاري در پايدارسازي ديپلماسي دفاعي در منطقه
در روزهاي اخیر شاهد حضور رئیس 

داود عامري
س��تاد ارتش پاكس��تان در تهران   يادداشت

بودیم. این سفر را مي توان در راستاي 
توسعه دیپلماسي دفاعي در منطقه، به خصوص از سوي ایران 
و اندیش��ه هاي جدید دفاع��ي در منطقه ارزیاب��ي كرد كه 
بي تردید رهاورد این گونه فعالیت ها، توسعه صلح و امنیت 
براي تمامي ملت هاي منطقه و فراهم شدن بستر مناسب 
براي همکاري هاي مشترك در مبارزه با تروریسم خواهد بود.  
دیپلماسي دفاعي از راه هاي اصولي تقویت قدرت دفاعي و 
امنیتي كشورها در كنار همدیگر است، چرا كه امروزه امنیت 
به عنوان یک عنصر مجزا از س��ایرین براي كشورها تعریف 
نمي شود، بلکه كش��ورها تالش دارند با توسعه ارتباطات از 
طریق دیپلماسي عمومي و دفاعي بر پایه عالیق سیاسي و 
اهداف ملي، امنیت ش��بکه  اي در منطقه  خود ایجاد كنند. 
بنابراین در وهله اول باید گفت كه امنیت شبکه اي و منطقه اي 
یک ضرورت و نیاز اس��ت و براي برآورده س��اختن این نیاز 
ضروري كشورهاي منطقه باید به تقویت دیپلماسي دفاعي 

در بین خود با رعایت اصول و مباني هم افزا اقدام كنند. 
1� تأكید بر مشتركات و تالش براي اعتماد سازي 

متقابل
از پیش نیازهاي مهم براي نزدیکي بین كشورها، شناسایي و 
تأكید بر مشتركات، به خصوص در حوزه هاي ملي، مذهبي، 
فرهنگي، دفاعي و امنیتي است. در این ارتباط باید گفت 
چنانچه كشورهاي مسلمان بخواهند روي مشتركات ارزشي 
خود با همدیگر به تحکیم روابط همت بگمارند، زمینه هاي 
غني و اساس��ي براس��اس آموزه هاي پیامبر اعظم)ص( و 
ریشه هاي فرهنگي و تاریخي مشترك، وجود دارد. از سوي 
دیگر این اشتراكات مي تواند به اعتمادسازي بین ملت هاي 
مس��لمان بینجامد. بنابراین مس��یر توافق و همسویي در 
راستاي منافع منطقه اي و جهاني بین امت اسالمي بسیار 
هموارتر از آنچه تصور مي شود، به نظر مي رسد. اما آنچه باید 
ملت هاي مسلمان به آن توجه كنند، احترام به همدیگر و 
پرهیز از دمیدن در آتش اختالفات است. به عنوان نمونه 
مي توان به تماس ها و گفت وگوهاي مقامات ارشد نظامي 
منطقه اي در روزهاي گذشته اشاره كرد. باید بر این نکته 
تأكید كرد كه هر اندازه مراودات و مذاكرات مقامات نظامي 
ایران با كشورهاي منطقه به ویژه همسایه ها افزایش یابد، 
مي توان عمق دیدگاه هاي مشترك را افزایش داد و طرفین 
را از ظرفیت هاي یکدیگر در زمینه هاي دفاعي آگاه تر كرد 
تا با دركي مش��ترك از موانع و چالش ها به رفع بهتر آنها 
بپردازند و همکاري هاي پر ثمري را براي توس��عه صلح و 

امنیت داشته باشند. 
2� نگاه كارب�ردي و كالن در خص�وص منافع ملي 

كشورهاي منطقه
صلح و امنیت زیرس��اخت توس��عه در تمامي زمینه ها 
براي همه كشورهاي جهان است و ملت هاي منطقه و 
مسلمان نیز از آرامش توأم با صلح عادالنه سود مي برند. 
طبیعتاً این مسئله یک راهبرد مناسب براي تمام منطقه 
است، بنابراین چنانچه كشورهاي منطقه تمركز خود را 
روي مسئله امنیت مشترك و صلح و همگرایي بسیج 
كنند و به ای��ن موضوع به عنوان ی��ک راهبرد كالن در 
برنامه ریزي هاي خود نگاه كنن��د، در دراز مدت نتایج 
مثبت آن ابتدا به خود ملت ها و دولت هاي اس��المي و 
منطقه اي بر خواهد گشت. بنابراین باید گفت كه نگاه 
راهبردي و دراز مدت در خصوص منافع ملي كشورهاي 
منطقه، در گرو همگرای��ي و تأمین امنیت و صلح براي 

همگان است. 

3� اولویت منافع اسالمي براي همگرایي كشورهاي 
منطقه

تقریباً مي توان مدعي ش��د كه همه كش��ورهاي منطقه 
غرب آسیا مسلمان هستند، بنابراین با توجه به اشتراكات 
مذهبي بیش��مار و اساس��ي بین باورهاي مذهبي مردم 
منطقه و دیگر كشورهاي اسالمي، یکي از راه هاي مطمئن 
براي ایجاد زمینه همگرایي پای��دار، توجه به منافع امت 
اسالمي و ترجیح آن بر مسائل فرعي است. در این صورت 
تالش براي هماهنگي و همگرایي كش��ورهاي منطقه با 
نگاه به منافع اسالمي و جمعي محقق شدني است. توجه 
به آموزه هاي اسالمي به دور از تعصبات مخرب مي تواند از 
مهم ترین محورهاي حركت در مسیر همکاري هاي منطقه 

در حوزه دفاعي باشد. 
4� عدم مداخله قدرت هاي فرا منطقه اي

بي تردید مس��ائل هر منطقه و كش��وري ویژگي ها و 
مالحظات خاص خود را دارد كه با نسخه هاي دیگران 
حل نخواهد شد. متأس��فانه یکي از مشکالت منطقه، 
حضور و دخالت قدرت هاي فرا منطقه اي در آن است 
و طبیعتاً این كش��ورها ادامه حضور خود را در وجود 
یک محیط آنارشي، آش��فتگي و فضاي آشوب زده در 
جهان اسالم مي دانند. بنابراین با قدرت مي توان مدعي 
ش��د كه آنها براي تأمین منافع خود ب��ا بهره گیري از 
زمینه هاي موجود در بعض��ي دولت ها به دنبال ایجاد 
اختالف و تأمین امنیت رژیم صهیونیس��تي هستند 
و چنانچه كش��ورهاي اس��المي بخواهند و بتوانند از 
مداخل��ه قدرت هاي ف��را منطقه اي در مس��ائل خود 
جلوگیري كنند، از مهم ترین گام ها براي همگرایي و 

وفاق منطقه اي برداشته خواهد شد. 
5� صیانت از سطوح ارتباطات

وقتي صحبت از منافع بیشمار تقویت ارتباطات كشورهاي 
منطقه با همدیگر به خصوص در مسائل دفاعي و امنیتي 
مي شود، اولین نتیجه آن كاهش س��طح تأثیر و تخریب 
منافع قدرت هاي فرا منطقه اي و حاضر در منطقه است كه 
مي خواهند روندهاي سیاسي منطقه را در راستاي منافع 
خود تنظیم نمایند. واضح است كه تقویت روابط كشورهاي 
اس��المي مانع از پیش��برد اهداف آنها خواهد بود و سعي 
خواهند كرد تا سطح ارتباطات را با مداخله خود كاهش 
دهند، پس تأكید بر حفظ سطح تماس ها و ارتباطات به 
رفع ابهامات و همگرایي بیش��تر كمک كمک كرده و در 
اثر تماس هاي مستمر، امکان تخریب و اختالف افکني به 

حداقل خواهد رسید. 
6� افزای�ش س�طح هوش�یاري در مقاب�ل توطئه 

قدرت هاي فرا منطقه اي
بعضي قدرت هاي بزرگ و رژیم صهیونیستي منافع خود 
را در اختالف بین مسلمانان و كشورهاي منطقه تعریف 
كرده اند، چرا ك��ه آرامش، امنیت و اتح��اد و همگرایي 
كشورهاي اسالمي موجب تقویت كشورهاي اسالمي و 
انزواي رژیم نژادپرست صهیونیستي خواهد شد. بنابراین 
آنها به صورت ج��دي تالش دارند با نف��وذ در منطقه و 
طراحي انواع توطئه ها، ضمن دامن زدن به آنارش��ي و 
آشوب در منطقه، حضور خود را تثبیت و توجیه نمایند 
كه نمونه بارز آن تحریک و حمایت از برگزاري همه پرسي 
در اربیل عراق و مس��ائل اخیر لبنان اس��ت. پس باید با 
مراقبت دائمي و مطالعات دقیق نسبت به جلوگیري از 
این توطئه ها و افزایش سطح امنیتي منطقه هوشیار بود 
و با همکاري و ایجاد ائتالف منطقه اي اقدامات نا امن ساز 

رژیم صهیونیستي را خنثي كرد. 

7� پرهیز از نگرش هاي هیجاني و تقویت برخوردهاي 
خردمندانه

اختالف س��لیقه و تفاوت در نگرش نس��بت به مسائل و 
موضوعات بین المللي به خصوص مسائل امنیتي و دفاعي 
در بین كشورها یک امر طبیعي است، اما آنچه مهم است 
مدیریت و پرهیز از برخورد هیجاني است. به عنوان نمونه 
اختالف نگرش و سیاس��ت هاي جمهوري اسالمي ایران 
و تركیه به بعضي مسائل منطقه اي یک نمونه واقعي بود 
كه دو كشور به رغم پیگیري سیاس��ت هاي گاه متضاد با 
همدیگر، هیچ گاه اجازه ندادند این مسائل تبدیل به یک 
بحران ش��ود و به ارتباطات راهبردي دو كشور لطمه وارد 
كند، هرچند با مسائلي روبه رو شد اما با مراقبت دو كشور 
همواره بر مدیریت آن تالش شد كه روندي مثبت در روابط 

دو كشور مسلمان محسوب مي شود. 
8� استمرار تماس ها و گفت وگوهاي كارشناسي 

در اولی��ن گام كش��ورها بای��د بتوانند از طری��ق مباحث 
كارشناسي و نخبگي درون كشوري، اهداف بلند مدت خود 
را ترسیم و راه هاي رسیدن به آنها را مشخص كنند. دومین 
گام، ایجاد زمینه هاي گفت وگو بین كارشناسان و نخبگان 
داخلي و منطقه اي به صورت دوجانبه و چندجانبه است. در 
اثناي این مذاكرات نخبگي بسیاري از سوءتفاهمات برطرف 
و مشتركات دفاعي و امنیتي مشخص مي گردد. بنابراین با 
توجه به نقش و اهمیت دیپلماس��ي دفاعي در روابط بین 
كش��ورها، این گفت وگوهاي كارشناسي به عنوان یکي از 
روش هاي تحکیم روابط مي تواند بس��یار ثمربخش باشد. 
اما آنچه در این خصوص بسیار حایز اهمیت است، برگزاري 

مستمر و جلوگیري از قطع تماس ها مي باشد. 
9� برداش�تن گام هاي عملي و افزای�ش تعامالت و 

همکاري هاي دو و چند جانبه
توسعه ارتباطات به خصوص در حوزه هاي دفاعي و امنیتي 
توأم ب��ا احتی��اط و نگراني هایي از جانب كش��ورها دنبال 
مي ش��ود، چرا كه غالباً دولت ها مالحظات و اسرار دفاعي 
و امنیتي خود را تا حد ممکن به صورت محرمانه نگهداري 
مي كنند و این طبیعي اس��ت، اما براي توسعه دیپلماسي 
دفاعي اگر اقدامات راهب��ردي در بعضي زمینه ها ممکن 
نبود، مي توان از برنامه هاي اجرایي و كمک هاي مستشاري، 
آموزشي و مطالعاتي شروع كرد تا در نهایت اعتمادسازي 
كافي براي همکاري هاي بزرگ تر فراهم گردد.  باید بر این 
نکته اذعان داشت كه ایران به عنوان كانون و محور مقاومت 
نقش مهمي در ایجاد و ثبات امنیت پایدار در منطقه دارد 
و تقویت و گس��ترش مناس��بات و همکاري هاي دفاعي و 
امنیتي با كشورهاي منطقه از اولویت هاي مهم جمهوري 

اسالمي ایران مي تواند باشد. 
10� طراحي نقشه راه با مشاركت جمعي براي منطقه 
كشورها براي رسیدن به همگرایي واقعي و رسیدن به یک 
سطح مناسب از اتحاد و همکاري به خصوص در مسائل 
دفاعي و امنیتي، باید بتوانند یک نقشه راه با چشم انداز 
روشن طراحي كنند. این روند باید تضمین كننده منافع 
ملي همه اعضا باش��د تا مورد اقبال جمعي قرار گرفته 
و مش��اركت حداكثري طرفی��ن را برانگیزاند. بنابراین 
طراحي یک نقشه  راه با مشاركت همه كشورهاي ذینفع 
مي تواند روند همگرایي و همکاري هاي دفاعي را تسریع 
و تسهیل نماید. شایسته است كشورهاي با نفوذ منطقه، 
سطح تدبیر و آینده نگري خود را در طراحي یک نقشه 
امنیتي فراگیر به قدرت هاي فرا منطقه اي نشان دهند و 
این امر به شرط همراهي، اراده جمعي و تمرین، میسر و 

دست یافتني است. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
  شنبه 20 آبان1396   -    22 صفر 1439

سال نوزدهم- شماره 5234 - 16 صفحه
قیمت در استان تهران و البرز:500تومان

سایر استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

 جستاري در پايدارسازي ديپلماسي دفاعي 
در منطقه/ داود عامري

1

سهم انقالب اسالمی از نظم آينده جهان
سیدعبداهلل متولیان

2

شفاف سازی رخدادهای بزرگ منطقه
هادی محمدی

15

رهبرمعظم انقالب در جمع هیئت های دانشجویی: 

مسیر طی شده انقالب
نشانه  هایی امیدبخش دارد

   تالش در راه خدا، اقامه حق و عدل و راه رسیدن به تمدن و 
جامعه اسالمی مسیر دشوار و پرفراز و نشیبی است اما مشاهده 
مسیر طی شده در انقالب اسالمی و همچنین افق پیش رو، 
نشانه  هایی كاماًل امید بخش، موفقیت آمیز و خوش عاقبت را 

نشان می دهد | صفحه 2

ويژه هاي جوان  

   امنیت ملی معطل تیتر کیهان مانده بود؟!
صفحه 2

رجوع شود به صفحه 4م الف: 2645

نوبت اول

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
شماره مناقصه: 96/08-02-50 

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88498473

هولوكاست یمن!

عه
ام

   یونیسف: 9 میلیون و 600 هزار كودك یمني نیاز به ج
كمک دارند، زیرا درگیري مداوم از دو سال پیش باعث بروز 
گرسنگي و قحطي شده و این كشور را در یکي از بدترین 

فجایع انساني فرو برده است | صفحه 3

دستگیری
  201 شاهزاده سعودی

لل
لم

ن ا
  جنگ ولیعهد عربستان سعودی با شاهزادگان این كشور بي

ابعاد وسیعی به خود گرفته است و به گفته دادستان كل 
فساد،  با  مبارزه  اصطالح  به  اقدامات  جریان  در  عربستان 

201 تن دستگیر شده اند| صفحه15
  گفت وگوي »جوان« با مجید رضا حریري، رئیس انجمن صادر كنندگان صنایع دستي درباره موانع 

ساختاري صادرات 

صادرکنندگان خرد، بلندگوي 
رانت خواران بزرگ شده اند !

صفحه 12

دي
صا

قت
ا

   بين الملل

نصراهلل: اعالن جنگ عربستان  با  لبنان 
بي تجربگي کورکورانه  است

ماكرون: 
به برجام موشكی نیاز داریم

 برای مجبور كردن ایران
 به  مذاكره  الزم باشد تحریم های 

جدیدی  اعمال خواهیم كرد

دكتر روحاني خطاب به سران آل سعود:

 شاخ قلدرتر از شما را شكستیم
 شما که چیزي نیستید

صفحه15

صفحه 5

 عربستان از اسرائیل خواسته به لبنان حمله كند و رژیم صهیونیستی 
هم اكنون در حال بررسی این مسئله است. بر اساس اطالعاتی كه داریم 

بعید می دانیم اسرائیلی ها علیه لبنان وارد جنگ شوند

 عربستان بداند تمام طرح های شان در لبنان شکست خواهد خورد، 
همانطور كه در نقاط دیگر جهان توطئه های آنها زمین خورده است، 

عربستان قادر به نابود سازی حزب اهلل نیست | همین صفحه

 استعفای سعد حریری غیرقانونی و برخالف قانون اساسی لبنان است.
چرا كه زیر فشارهای عربستان صورت گرفته است. نخست وزیر لبنان در 

بازداشت بوده و لبنانی  ها باید برای برگرداندن وی به لبنان تالش كنند


