
روحاني در فتوديپلماسي ترامپ 
جا نمي گيرد

يمني ها در روز عاشورا به رغم قحطي و شيوع بيماري و شرايط بد اقتصادي و بمباران هاي پي در پي، با نداي هيهات مناالذله 
يک بار ديگر عاشورا را در شکوهي مثال زدني زنده کردند

»عاشوراي يمن« با نداي هيهات مناالذله

ادعای درخواست مالقات با رئيس جمهور امريکا قوياً تکذيب شد

آقای روحانی! سازمان ملل را تريبون بدعهدی های امريکا کنيد

جديدترين تصادف آتشين اتوبوس 21 کشته داد

مردودی کنترل سوانح 
رانندگی در شهريور

14

گفت وگوی »جوان« با حجت اهلل عبدالملکی

80 درصد 
مشکالت اقتصاد ما 
از خود تحريمی است

10

کاخ سفيد، پکن و مسکو را هم تحريم کرد

 پيه »کاتسا«
 به تن چين هم خورد

15

اعطاي نشان »خورشيد انقالب« 
به هنرمندان برتر جشنواره مقاومت

مسعود نجابتي، دبير پنجمين جشنواره هنر مقاومت از  اعطاي نشان خورشيد انقالب به هنرمندان برتر جشنواره   فرهنگي
هنر مقاومت خبر داد. 

مسعود نجابتي در مصاحبه با فارس، درباره نشان زرين چهلمين سال پيروزي انقالب كه توسط 
او طراحي شده است، گفت: در مراسم اختتاميه عالوه بر جوايز نقدي، اين نشان احتماالً نه به 
صورت تنديس بلكه در قطع كوچك و به صورت آويز )مانند مدال( به لباس هنرمندان برتر 
آويخته مي شود.  نجابتي يادآور شد: اين نش��ان داراي 40 پّره به عنوان نمادي از 40 سالگي 
انقالب است و با الهام از فرمايش مقام معظم رهبري طراحي شده كه فرمودند: امروز بايد از 
»خورشيد انقالب« كه در آسمان جهان نورافشاني مي كند، صحبت كرد و همگان را متوجه نور 
و گرماي حيات بخش آن نمود.  دبير پنجمين جشنواره هنر مقاومت درباره اعتباري كه نشان 
مذكور به همراه مي آورد، اظهار داشت: عالوه بر اعتبار معنوي، يك يادگاري است كه تقديم 
هنرمندان مي شود و نوع ساخت هم پرداختي خواهد داشت كه دسترنج يكي از اساتيد هنرمند 
است و ارزش هنري هم دارد.  نجابتي با اشاره به بخش »كتيبه و پرچم« در پنجمين جشنواره 
هنر مقاومت كه به اربعين حس��يني توجه ويژه دارد، اظهار داشت: فارغ از جشنواره، برپايي 
موكب و اعزام هنرمندان به راهپيمايي اربعين و انجام كار كارگاهي را تدارك ديده ايم، منتها 
اين موارد خارج از فضاي جشنواره شكل مي گيرد، يعني بنياد روايت فتح اين برنامه را برگزار 

خواهد كرد. همچنين ممكن است گروه هاي نمايشي هم ما را در اين برنامه همراهي كنند. 

نصر اهلل: به موشك هاي نقطه زن مجهز شده ايم
دبيرکل ح�زب اهلل لبن�ان در مراس�م عزاداري عاش�ورا در 
ضاحيه بيروت گفته که حزب اهلل مجهز به موش�ک نقطه زن 
شده و اگر رژيم صهيونيس�تي جنگ جديدي تحميل کند، 
با سرنوش�تي روبه رو مي ش�ود که هرگز انتظ�ارش را ندارد. 
به گزارش فارس، سيد حسن نصر اهلل روز پنج شنبه در مراسم 
عاشوراي حسيني از دستيابي حزب اهلل به موشك هاي نقطه زن 
خبر داد و گفت: » اعالم مي كنيم كه آنان هم بدانند. آنچه بايد 
انجام مي شده، انجام شده اس��ت. مقاومت امروز موشك هاي 
نقطه زن و غيرنقطه زن و امكانات و تسليحات الزم را در اختيار 
دارد و اگر اس��رائيل جنگي بر لبنان تحميل كند با سرنوشتي 
روبه رو خواهد شد كه در هيچ روزي انتظار آن را نداشته است.« 
نصراهلل گف��ت آنها مي دانن��د تنها اين تكنولوژي نيس��ت كه 
سرنوشت نبرد را مشخص مي كند، بلكه عنصر انساني نيز بسيار 
مهم است. قبل از سال 1982 آنها ما را به اشغال بيروت تهديد 
مي كردند اما از سال 2006 تا كنون آيا روزي شده كه اسرائيل به 
اشغال بيروت تهديد كند؟ اين موضوع نياز به نيروي زميني دارد 
نه نيروي هوايي يا موشك. بر اساس گزارش شبكه »المنار«، 
نصراهلل در ابتداي سخنراني خود ش��هادت امام حسين)ع( و 
يارانش را تسليت گفت و از حضور گسترده لبناني ها در مراسم 
عزاداري دهه اول محرم قدرداني كرد. دبيركل حزب اهلل شعار 
»هيهات منا الذله« س��ر داد و بر ادامه مكتب و راه و روش امام 
حسين )ع( تأكيد كرد. وي گفت: مي دانيم كه ادامه مسير امام 

حسين )ع ( چيزي جز پيروزي، عزت و كرامت و آزادي نخواهد 
بود. دبيركل حزب اهلل لبنان درباره ايران گفت: واجب است كه 
در كنار ايران بايستيم، چند هفته بعد تحريم هاي امريكا عليه 
ايران اجرا مي شود. همه ما مي دانيم كه دولت امريكا پيگيرانه 
تالش مي كند كش��ورهاي ديگر خريد نف��ت را متوقف كنند، 
مي دانيم كه ايران از جانب امريكا به يك دليل روش��ن تحريم 
مي شود. اول اينكه ايران ملتزم به دين، جمهوريت، استقالل، 
حاكميت و آزادگي اش است. چون ايران در سطح رهبر، دولت، 
مسئوالن و مردم هرگز نمي پذيرد كه بنده امريكا شود و كسي 
استقالل در تصميم گيري اش را مصادره كند. ايران مي خواهد 
كشوري مستقل و آقا و آزاد و كريم و عزيز باشد اما محاصره و 
تحريم مي شود. چون ايران در كنار كشورهاي منطقه مي ايستد 
و از حقوق آنان دفاع مي كند و در مقابل طرح هاي سلطه جويانه 

تكفيري مي ايستد، مورد هدف است. 
دبيركل حزب اهلل، يمن امروز را كرب��ال خواند و گفت: »يمن 
امروز كربالست زيرا ملت مظلوم اين كشور تحت محاصره قرار 
گرفته اند و جهان به آنها توجهي ن��دارد. امروز اين وظيفه هر 
كشور عربي و اسالمي و هر انسان آزاده اي است كه به سكوت 
خود درباره يمن پايان دهد و تمام رس��انه ها در اين خصوص 
مسئوليت اخالقي، ديني و انساني دارند. اين سكوت، مجرمان 
جنايت يمن را به افزايش جنايت هايشان در قبال زنان، كودكان 

و غيره در يمن تشويق مي كند.«

پايتخت يمن پنج ش��نبه صحنه راهپيمايي با شكوه بزرگداشت 
سالگرد ش��هادت امام حسين عليه الس��الم بود، جايي كه مردم 
يمن فرياد هيهات منا الذله و در برابر امريكا هرگز تسليم نخواهيم 
شد، س��ر دادند. ش��هروندان يمني در اين راهپيمايي پرچم ها و 
پارچه نوش��ته هايي در مخالفت با سياست هاي امريكا در منطقه 
همراه داشتند و شعارهايي مانند هيهات منا الذله و در برابر امريكا 
هرگز تسليم نخواهيم شد، س��ر مي دادند. يمني ها همچنين با 
سردادن ش��عارهايي بر ادامه راه امام حسين عليه السالم تأكيد 
كردند. ش��ركت كنندگان در اين راهپيمايي ب��ا صدور بيانيه اي 
تأكيد كردند كه انقالب 21 س��پتامبر س��ال 2014 ميالدي در 
امتداد انقالب امام حس��ين عليه السالم اس��ت و خون هايي كه 

يزيدهای زمانه يعني امريكا و اس��رائيل و رژيم هاي مزدور عربي 
از مردم يمن به روي زمين مي ريزند، ادامه خون حسين و ياران 
او در كربال است. عبدالملك بدر الدين الحوثي، رهبر انصاراهلل در 
سخنراني خود با تسليت سالروز شهادت امام حسين )ع( و يارانش 
در كربال به مسلمانان، گفت: مقاومت مردم يمن مقابل طرح هاي 
متجاوزانه عربستان و امارات نقشه هاي آنها را خنثي خواهد كرد. 
از مردم يمن مي خواهم از جبهه ساحل غربي حمايت كنند و به 
رزمنده ها بپيوندند. رهبر انصاراهلل با بيان اينكه دش��منان مردم 
يمن تنها تسليم شدن آنان را مي خواهند، گفت: نگاه ما در نبرد با 
دشمنان، به امام حسين )ع( است كه با وجود تنها شدن و محاصره 

ازسوي دشمنان، قدرت و صالبت ايشان هر لحظه بيشتر شد. 

پيونگ يانگ: اول بيانيه پايان جنگ بعد خلع سالح اتمی 

اميرعبداللهيان: 
عربستان در حمله به سفارت خودش در تهران نقش داشت

دومي�ن مالقات رهب�ران دو کره 
ک�ه   جهان مذاکرات�ی  انج�ام ش�د؛ 

رئيس جمهور کره جنوبی آن را فراتر از آن چيزی تعبير کرده 
که در بيانيه رسمی مشترک آمده است. مون جائه اين گفته که 
رهبر کره شمالی خواهان اين است که قبل از غير اتمی شدن 
کش�ورش، امريکا در بياني�ه ای جنگ دو ک�ره را پايان يافته 
قلمداد کند، موضوعی که می تواند درخواس�ت برای خروج 
نظاميان امريکايی از کره جنوبی را به همراه داش�ته باش�د. 
به گزارش »جوان«، مون جائه این، رئیس جمهور كره جنوبی كه 
برای سفری سه روزه و دیدار با رهبر كره شمالی به پیونگ یانگ 
سفر كرده بود، عصر پنج شنبه به سفر خود پایان داد و مذاكراتش 
با كیم جونگ اون، رهبر همسایه ش��مالی را گامی در راستای 
پیشبرد مذاكرات خلع سالح هسته ای پیونگ یانگ دانست. بر 
اساس گزارش نیویورك تایمز،كیم جونگ اون رهبر كره شمالی 
در این مالقات »بار   ها و بار   ها بر تعهد خود برای غیر اتمی كردن 
)شبه جزیره كره( تأكید كرده است.« رئیس جمهور كره جنوبی 
می گوید كه خواستار غیر اتمی شدن كامل در سریع    ترین زمان 
ممكن و تمركز روی توس��عه اقتصادی است. با این حال، مون 
گفته كه رهبر كره شمالی خواهان این است كه قبل از غیر اتمی 
شدن، یك بیانیه مشترك صادر و جنگ 1950 تا 1953 دو كره 

پایان یافته قلمداد شود .« 
نیویورك تایمز می گوید كه تحلیلگ��ران امریكایی نگرانند كه 
چنین اعالمیه ای زمینه ای فراهم خواه��د كرده كه رهبر كره 

شمالی خواهان این شود كه امریكا 28500 نیروی خود را از كره 
جنوبی خارج كند، در حالی كه همچنان كشوری اتمی محسوب 
می ش��ود. البته رئیس جمهور كره جنوبی گفت��ه كه با موضع 
همتای شمالی خود موافق است زیرا به گفته او چنین بیانیه ای 
صرفاً »یك بیانیه سیاس��ی« خواهد بود و تغییری در ترتیبات 
حضور نیروهای امریكای��ی در كره جنوبی ب��ه وجود نخواهد 
آورد. به گزارش اس��پوتنیك، دو كره در نشست رهبران شان 
كه در پیونگ یانگ برگزار ش��د، بیانیه ای مشترك درباره منع 
استفاده از سالح هسته ای، تهدید جنگ و ایجاد اعتماد صادر 
كردند. وزارت دفاع كره شمالی و جنوبی نیز توافقنامه نظامی به 
امضا رساندند. مون جائه این، رئیس جمهور كره جنوبی پس از 
بازگشت گفت، رهبر كره شمالی منتظر است تا مایك پمپئو هر 
چه سریعتر به كره شمالی برود و زمان نشست دوم میان رهبران 
امریكا و كره شمالی تعیین شود. او همچنین به خبرنگاران گفت 
كه حامل نامه ای دس��ت نویس از جانب كیم جونگ اون برای 
ترامپ است كه احتمال می رود در حاشیه نشست های مجمع 
عمومی در هفته آینده به ترامپ تحویل داده شود. رئیس جمهور 
كره جنوبی گفت، مذاكراتش با رهبر كره شمالی فراتر از آنچه 
بود كه در بیانیه رسمی مشترك آمده بود و بنا دارد كه جزئیات 
این دیدار را در سفر به نیویورك به اطالع ترامپ برساند. رهبر 
كره ش��مالی پس از دیدار ب��ا رئیس جمه��وری كره جنوبی در 
پیونگ یانگ به او دو تن قارچ گرانقیمت ویژه موسوم به » قارچ 

كاج « هدیه داد. 

مع�اون س�ابق عرب�ی آفريقاي�ی وزارت ام�ور خارج�ه 
اي�ران از وج�ود س�ندی در وزارت خارج�ه خب�ر داده 
ک�ه نش�ان می ده�د عربس�تان، خ�ود در ماج�رای 
حمل�ه ب�ه س�فارتش در ته�ران نق�ش داش�ته اس�ت. 
به گزارش تس��نیم، حس��ین امیرعبداللهیان گفته است: » در 
ماجرای سفارت عربستان در تهران، تحلیل و ارزیابی بنده این 
است افرادی كه با پرتاب » كوكتل مولوتف « سفارت عربستان 
را به آتش كشیدند نیروهای حزب اللهی و بسیجی نبودند بلكه 
عوامل نفوذی بودند كه كاماًل هدایت شده این كار را انجام دادند. 
این را به این دلیل عرض می كنم كه سفارت عربستان یك هفته 

قبل از این حادثه به سفارتخانه های خارجی در ایران اطالعیه 
داده و تمام��ی خودروهای س��فارت و دیپلمات های خود را به 
فروش گذاشته، البته سند این موضوع در وزارت امور خارجه 
موجود است.« وی افزود: » این نكته نیز قابل ذكر است كه در 
آن شرایط هنوز نه سفارت آتش زده شده، نه اتفاقی افتاده و نه 
آیت اهلل نمر اعدام شده است. اما در عین حال احساسات پاك 
مردم ایران و عصبانیت از رفتار عربس��تان در حادثه منا و عدم 
مسئولیت پذیری در این حادثه و اعدام آیت اهلل نمر این فرصت 
را فراهم كرد كه عوامل نفوذی بتوانند از ش��رایط پیش آمده 

سوء استفاده كنند.«
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   بين الملل

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه 31 شهريور 1397   -    12 محرم 1440
سال بيستم- شماره 5472 - 16 صفحه

قيمت:500تومان

يادداشت هاي امروز

صرفاً براي يادآوري جناب وزير!
فريدون حسن

13

اهداف كاخ سفيد از اصرار بر مذاكره
عباس حاجي نجاري

2

غرب به دنبال تحقير مسکو در اقتدار ادلب
هادی محمدی

15

»جوان« از چرخش تلخي به خوش باشي هاي مبتذل
در سينما گزارش مي دهد

طغيان تماشاگران
 عليه تلخي  و نااميدي 

در سينما

ويژه هاي جوان  

 مدعی العموم در قضيه توهين به عاشورا كجاست؟
  باج  ديپلماتيک ازتهران به سبک فرانسه و كويت!

 مخالفت امام با صرف هزينه محرم در جنگ
صفحه 2

همين صفحه

صفحه  16

زنگ خطر »مهر« 
شنيده نمی شود!

3

  ورود نظام آموزش و پرورش به قضيه مدارس غيردولتی، 
ساختار و بنيان آموزش و پرورش را وارد مافيای ويرانگری 
كرد كه هر بار در اول مهرماه در واقع زنگ خطر مهر را به 

صدا درمی آوريم

نصر اهلل: به موشک هاي 
نقطه زن مجهز شده ايم

1

  اعالم مي كنيم ك��ه آنان هم بدانند. آنچ��ه بايد انجام 
مي شده، انجام شده اس��ت. مقاومت امروز موشك هاي 
نقطه زن و غيرنقطه زن و امكانات و تس��ليحات الزم را در 
اختيار دارد و اگر اسرائيل جنگي بر لبنان تحميل كند با 
سرنوشتي روبه رو خواهد شد كه در هيچ روزي انتظار آن 

را نداشته است

آغاز هفته دفاع مقدس گرامي باد

صفحات 5 و 15

»عاشوراي يمن« با نداي هيهات مناالذله

سالروز شهادت
امام سجاد )ع( را 
تسليت مي گوييم


