
از ايران به عنوان يكي از كشورهاي مهاركننده 
معضل دورريز غذا در جهان قدرداني شد

  در پ�ی باالگرفتن تنش    ها بی�ن ناتو و تركیه 
بر س�ر حمالت اين كش�ور به كردهای س�وريه، 
امري�كا به دنبال خارج كردن ۵۰ بمب اتمی خود 
از پايگاه هوايی اينجرلیک بود، ولی آنكارا با اين 

مسئله مخالفت كرده است

  وزارت خارج�ه فرانس�ه به بازداش�ت روح اهلل 
زم، سرش�بكه كانال آمدنیوز واكنش نشان داده و 
ضمن محكوم كردن آن، ادعا كرده كه زم از پاريس 
پناهندگی سیاسی دريافت كرده بود. اين درحالي 
اس�ت كه روزنامه فیگارو به همكاري فرانسه براي 

دستگیري زم اذعان كرده است

اين سؤالی جدی است كه چرا درباره سلبريتی ها 
حساسیت كمتری وجود دارد  و بیشتر رفتارهای 
سلبی درباره پوشش معطوف به مردم عادی است

 تحسین غذايي 
سازمان ملل از ايران

 گوشت گوسفندي 
86 هزار تومان شد

 عصبانيت فرانسه 
از شکار »زم«

آيین نامه پوشش مناسب 
بازيگران را »جدی« اجرا كنید

50 بمب اتمی  امريکا 
گروگان ترکيه 
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دانشگاه مريلند امريكا نظرسنجی كرد

اكثريت ايرانی   ها خواهان 
خروج از برجام هستند
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شمخانی در ديدار نماينده ويژه پوتین:

پاسخپشیمانكنندهبهعواملحملهبهكشتيايرانيمیدهیم
دبیر شوراي عالي امنیت    سیاسی
مل�ي اي�ران در دي�دار 
نماين�ده وي�ژه پوتی�ن تأكی�د ك�رد ك�ه پاس�خي 
 پش�یمان كننده در انتظ�ار عوام�ل حمل�ه ب�ه 
كش�تي ايران�ي در دري�اي س�رخ خواه�د ب�ود. 
به گزارش فارس، »الكس��اندر الورنتيف« نماينده ويژه 
رئيس جمهور روسيه با »علي شمخاني«، نماينده مقام 
معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري 
اسالمي ايران ديدار و پيرامون آخرين تحوالت منطقه اي 

و بين المللی گفت وگو كرد. 
در اين ديدار طرفي��ن با تأكيد بر تقوي��ت بيش از پيش 
روابط اي��ران و روس��يه در حوزه هاي سياس��ي، دفاعي، 
امنيتي و اقتصادي آخرين تحوالت منطقه به ويژه رخداد 
نگران كننده تجاوز نظامي تركيه به سوريه را مورد بررسي 
و تبادل نظر قرار دادند. شمخاني با اشاره به طرح مرموز 
امريكا براي احياي مجدد داعش و گس��ترش ناامني در 
غرب آس��يا بر لزوم هوش��ياري و هماهنگي كشورهاي 
منطقه براي مقابله با اقداماتي كه مي تواند موجب بي ثباتي 
و ناامني شود تأكيد كرد. وي با بيان اينكه برخورد دوگانه 
با تروريسم از سوي هيچ كشوري قابل قبول نيست، گفت: 
بايد حل و فصل مس��ئله ادلب در سوريه به عنوان يكي از 
اولويت هاي مبارزه با تروريسم در دستور كار قرار گيرد. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان ضمن مخالفت با 
تجاوز نظامي تركيه به سوريه تصريح كرد: هرگونه اقدامي 
كه موجب تشديد ناامني و تصاعد بحران در منطقه شود 

بايد به سرعت متوقف شود. 

شمخاني گفت: بحران هاي منطقه از جمله بحران سوريه 
و يمن راهكار نظامي ندارد و بايد از طريق ديپلماس��ي 
و گفت وگوهاي سوري – س��وري و يمني – يمني حل 
و فصل ش��ود. وي هرگون��ه تجاوز و تحمي��ل جنگ به 
كش��ورهاي منطقه را اقدامي در راستاي سياست هاي 
ناامن كنن��ده امري��كا و رژيم صهيونيس��تي در منطقه 
عنوان و خاطرنشان كرد: مردم رنج ديده كشورهايي كه 
س��ال ها درگير جنگ و خونريزي بوده اند ديگر تحمل 
پذيرش بحران هاي جديد را ندارند. دبير ش��وراي عالي 
امنيت ملي ناامني در آبراه هاي بين المللي را به عنوان 
يكي از عوامل خطرناك ايجاد بحران در منطقه نام برد 
و تصريح كرد: پاسخ پشيمان كننده اي به عوامل حمله 
به كشتي ايراني در درياي سرخ كه در صدد ايجاد موج 
جديدي از تش��نج آفرينی در منطقه هس��تند خواهيم 
داد. نماين��ده ويژه رئيس جمهور روس��يه ني��ز با ارائه 
گزارشي از تحوالت سياس��ي و نظامي شمال سوريه و 
گفت وگوهايي كه مس��كو با طرف ه��اي درگير در اين 
بحران داش��ته اس��ت اظهار داش��ت: تداوم همكاري و 
اشتراك مس��اعي دو كش��ور در ابعاد سياسي و امنيتي 
مي توان��د چون گذش��ته ضمن جلوگيري از توس��عه و 
 احياي تروريسم، تضمين كننده ثبات و امنيت پايدار در 

منطقه باشد. 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي گفت: با بررسي تصاوير 
ويديوئي موجود و ش��واهد اطالعاتي جمع آوری ش��ده، 
سرنخ های اصلي ماجراجويي خطرناك حمله به نفتكش 

ايراني در درياي سرخ به دست آمده است. 

 شرارت در آبراه هاي بین المللي بي پاسخ نمي ماند
دريابان علي شمخاني پيش تر با اشاره به حمله موشكي به 
نفتكش ايراني در درياي سرخ گفته بود: راهزني دريايي 
و شرارت در آبراه هاي بين المللي كه با هدف ناامن سازي 
رفت و آمد شناورهاي تجاري انجام مي شود بدون پاسخ 
نخواهد ماند. به نوش��ته نورنيوز، وي روز ش��نبه گفت: 
كميته ويژه بررسي موضوع حمله به شناور سابيتي كه 
در نزديكي سواحل عربستان س��عودي در درياي سرخ 
هدف دو موش��ك قرار گرفت تشكيل ش��ده و گزارش 
آن به زودي براي اخذ تصميم به مراجع مس��ئول ارائه 
مي شود. ش��مخاني افزود: با بررس��ي تصاوير ويديوئي 
موجود و ش��واهد اطالعاتي جمع آوری شده، سرنخ هاي 
اصلي اين ماجراجويي خطرناك به دس��ت آمده است. 
دبير ش��وراي عالي امنيت مل��ي به اقدام��ات تخريبي 
ديگري كه طي ماه هاي گذشته عليه نفتكش هاي ايراني 
»هپينس و هلم« در درياي سرخ صورت پذيرفته اشاره 
و خاطرنش��ان كرد: ناامن س��ازي آبراه هاي بين المللي، 
مخاطرات نگران كننده اي را براي اقتصاد جهاني به دنبال 
خواهد داشت و مسئوليت عواقب آن متوجه برنامه ريزان، 
مجري��ان و پش��تيباني كنندگان از اين گون��ه اقدامات 

تحريك آميز خواهد بود. 
بامداد روز جمعه گذشته بدنه يك فروند نفتكش ايراني 
)سابيتي( متعلق به ش��ركت ملي نفتكش در ۶۰ مايلي 
بندر جده عربستان سعودي دچار انفجار شد. اين نفتكش 
پس از مدتي به شرايط پايدار رس��يد و مسير خود را به 

سوي خليج فارس در پيش گرفت. 

  بین الملل رئیس حزب ملی و وزير اول 
اسكاتلند در سخنرانی خود 
در كنفرانس حزب ملی اين كشور گفت كه اسكاتلند بايد 
در س�ال 2۰2۰ يک همه پرس�ی اس�تقالل برگزار كند. 
براس��اس گزارش »نيوز يوروپ«، »نيكوال استرجون« 
گفته اس��ت ك��ه وست مينس��تر »هيچ حق��ی « برای 
جلوگيری از درخواس��ت يك همه پرس��ی استقالل در 
س��ال 2۰2۰ ندارد. ام��ا وی قبول دارد ب��رای اينكه هر 
رفراندومی در سطح بين المللی به رسميت شناخته شود، 
بايد چنين اقدامی قانونی باشد. استرجون همچنين در 
سخنان خود به نگرانی طوالنی مدت حزب ملی اسكاتلند 
از اينكه اس��پانيا در صورت اس��تقالل بريتانيا، عضويت 

 اس��كاتلند در اتحاديه اروپ��ا را وتو می كند، نيز اش��اره 
كرده است. 

اين مقام اس��كاتلندی پيش از اين در ش��بكه اجتماعی 
توئيتر نوشته بود: »اليحه ای منتشر شده است كه قوانينی 
را برای همه پرسی تعيين می كند كه به مردم اسكاتلند 
اجازه می دهد به جای اينكه برگزيت به ما تحميل شود، 

درباره آينده خودمان تصميم بگيريم.«
اين موضع گيری در حالی ص��ورت می گيرد كه پيش تر 
اعالم ش��ده بود انگليس و اتحاديه اروپا روز چهار      شنبه 
آخرين تالش خود را برای رسيدن به توافق برگزيت پيش 
از برگزاری نشست سران اروپا صورت می دهند تا از خروج 

بدون توافق لندن از بروكسل جلوگيری كنند. 

اواخر وقت سه       شنبه ش��ب گزارش های تأييد نشده ای 
درباره دستيابی دو طرف به توافق منتشر شد. »استفان 
باركلی« وزير امور برگزيت انگليس هم ديروز اعالم كرد 
كه دولت پيش نويس بيانيه سياس��ی برگزيت را تسليم 
طرف اروپايی كرده است. اين اقدام می تواند به اين معنا 
باشد كه دو طرف درباره توافق برگزيت به نتيجه رسيده 

و مراحل پايانی كار طی می شود. 
اگ��ر اوضاع در چن��د روز آين��ده، طبق مي��ل »بوريس 
جانسون« نخست وزير انگليس پيش  نرود، او چاره ای جز 
تمديد مهلت برگزيت نخواهد داشت. مگر آنكه بخواهد از 
قانون سرپيچی كند كه در آن صورت بحث عدم صالحيت 

او مطرح خواهد شد. 

درگیریپلیسفرانسه
باآتشنشانهایمعترضدرپاريس

نيروهای پليس فرانسه با آتش نش��ان های معترض در شهر پاريس درگير شده و برای 
متفرق ساختن آنها از گاز اشك آور و ماش��ين های آب پاش استفاده كردند. به گزارش 
ايسنا، هزاران تن از آتش نشان های معترض فرانسوی از سراسر اين كشور به شهر پاريس 
آمدند تا به منظور طرح مطالبات شان و اعتراض به شرايط كاری خود تظاهرات كنند. اين 

معترضان خواستار افزايش حقوق خود و  تضمين مزايای بازنشستگی هستند. 

استقبالامريکا
ازرئیسجمهورجديدتونس

وزير خارجه امريكا ضمن تبريك به ملت تونس و قيس س��عيد، رئيس جمهور جديد 
اين كش��ور، اعالم كرده كه انتخاب قيس س��عيد نقطه عطفی سرنوشت ساز در مسير 
دموكراسی تونس است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا با 
صدور بيانيه ای اعالم كرد: من به ملت تونس تبريك می گويم كه توانستند طی تعطيالت 

آخر هفته به حق رأی گيری كه به سختی به آن دست يافتند، برسند. 

مانعاسکاتلنددرآستانهپايانمذاكراتبرگزيت

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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فرارسیدن اربعین حسینی را تسلیت می گويیم

يادداشت هاي امروز

شوک ترامپ و مبانی لرزان سیاست 
خاورمیانه ای امريکا / احمد کاظم زاده
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تأثیر تعديل يارانه هاي پنهان  بر بازار سرمايه ايران
هادی  غالمحسینی

4

چرخش به سمت درون زايی صنعتي
 اقدامي دير اما شايسته / محسن اخباري
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 پاسخ  پشيمان کننده  
 به عوامل حمله 

به کشتي ايراني می دهيم

 ارشاد به اشعار متالیک 
راحت تر از كتب  دينی مجوز می دهد!

گفت وگوي »جوان« با نويسنده رمان هاي فانتزي 
»هفت جن«، »لوثیا« و »صخور«

  دبير شورای عالی امنيت ملی: با بررس��ي تصاوير ويديوئي 
موجود و شواهد اطالعاتي جمع آوری شده، سرنخ هاي اصلي اين 

ماجراجويي خطرناك به دست آمده است | همین  صفحه

صفحه 1۰

 پيشنهاد  رفراندوم 
مقابل صندلی های خالی!
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 اربعین امام حسین )ع( حاال نه فقط مرزهای جغرافیايی را درنورديده و به رخدادی بی بديل در 
عرصه بین الملل با شكستن همه »بیشترين ها« تبديل شده است بلكه مرزهای عقول و ادراک 

جهانیان را نیز درنورديده و خون حسین در رگ جهان جاری شده است. 
در كشوری كه سال   ها جنگ، زيرساخت های آن را نابود و پذيرايی از زائران را دشوار كرده است، 
عاشقان حسین )ع( بی توجه به سختی راه و دشواری سفر، حماسه جاودانه ای خلق كردند زيرا 

اين مردمان به قول آوينی، به راه های آسمان آشناترند تا به راه های زمین.
خبرها و گزارش های مربوط به اربعین حسینی را در صفحات 3و۵و8و11 بخوانید

 جهان در حیرت 
عظمت اربعین حسینی

رئیس جمهور ديروز در خلوت   ترين افتتاحیه 4۰ سال اخیر دانشگاه   ها از »رفراندوم برای چیزی كه 4۰ سال است درباره آن بحث 
داريم « سخن گفت! واكنش فعاالن سیاسی و اجتماعی به اين پیشنهاد رئیس جمهور اين بود كه شما برای اولین بار در 4۰ سال 

گذشته نتوانستید حتی به قدر يک سخنرانی معمولی برای مراسم خود، مخاطب جمع كنید، چطور از رفراندوم سخن می گويید؟!


