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 گفت وگوي »جوان« با قاسم تبريزي 

پادرمیانیتلآویو
برایماندنبنسلمان

بازگش�ت غيرمنتظره ش�اهزاده احم�د ب�ن عبدالعزيز، 
از منتقدان ج�دی حكومت عربس�تان، به رياض نش�ان 
می ده�د ك�ه امريكا تحت فش�ار اف�كار عموم�ی جهان 
تغيير محمد بن س�لمان را به عنوان ي�ك گزينه جدی در 
نظر دارد، تغيي�ری كه البته واش�نگتن می كوش�د آن را 
به ش�كلی هدايت كند كه نزديك     ترين متح�د امريكا در 
خاورميانه ش�اهد كمترين بی ثباتی باش�د. ب�ا اين حال، 
چنين تغييری برای اس�رائيلی     ها كه 50س�ال برای آمدن 
فردی مانند بن س�لمان انتظ�ار كش�يده اند، قابل تحمل 
نيست. نخس�ت وزير رژيم صهيونيس�تی قتل خاشقجی 
در كنس�ولگری س�عودی در اس�تانبول را »وحشتناك « 
خوانده ولی گفته كه هيچ چي�زی نبايد به قيمت بی ثباتی 
در عربستان تمام شود. گفته می شود نتانياهو و السيسی 
در تماس ه�ای جداگانه با واش�نگتن روابط اس�تراتژيك 
خود را با عربستان بن س�لمان به كاخ سفيد گوشزد كرده 
و خواستار كاهش فشار    ها عليه محمد بن سلمان شده اند. 
به گزارش »جوان«، پس از یك ماه كه عربس��تان س��عودی و 
شخص محمد بن سلمان، ولیعهد س��عودی برای قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی تحت هجمه انتقادات 
بین الملل��ی قرار داش��تند، اكنون با بازگش��ت ناگهانی احمد 
بن عبدالعزیز از انگلیس به ریاض و استقبال گرم محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان از او، از تغییر و تحوالت غافلگیر كننده در سطح 
مقامات عالی رتبه این كشور به ویژه بركناری ولیعهد عربستان 
حکایت دارد؛ تغییراتی كه به نظر می رسد با طرح و نقشه امریکا 
و انگلیس پی ریزی شده است تا از بار فشارهای بین المللی به 
حاكمان عربستان سعودی بکاهد. مایك پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا پنج  شنبه شب در گفت وگو با رادیو »كی. ام. او. اكس« با 
بیان اینکه واشنگتن اعمال تحریم    ها علیه عربستان سعودی 
را در دست بررسی دارد، گفت:»احتماالً چند هفته دیگر طول 
خواهد كشید تا به شواهد كافی برای اعمال تحریم     ها دست یابیم 
اما من بر این باور هستم كه ما می توانیم این كار را انجام دهیم.« 
پمپئو تأكید كرد:»ما مسئله اعمال تحریم     ها  را علیه اشخاصی 
كه تاكنون مشخص كردیم كه در این قتل دست دارند، بررسی 
می كنیم.« وی همچنین گفت:»امریکا هرگز از مس��ئله قتل 
خاشقجی چشم پوشی نمی كند. واشنگتن با عربستان روابط 
استراتژیك عمیق و درازمدت دارد و ما می خواهیم این روابط 
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هراساسرائیلازاستقرار
اس300درسوریه

اس�رائيل پ�س از 17 س�پتامبر ك�ه پدافن�د هواي�ی 
س�وريه به طور اش�تباهی هواپيم�ای نظامی ايلوش�ين 
20 روس�يه را س�رنگون ك�رد، حت�ی ي�ك عملي�ات 
جنگ�ی مس�تقالنه در خاك س�وريه جرا نكرده اس�ت. 
به گزارش اسپوتنیك، نشریه » كنترل مگزین « ضمن بیان این 
مطلب خاطرنشان می سازد قباًل اسرائیل بار    ها اعالم كرده بود 
كه با وجود استقرار سامانه های موشکی روسی دفاع هوایی اس 
300 در منطقه ، بمباران سوریه را متوقف نخواهد كرد، اما از 
زمان وقوع فاجعه ایلوشین 20، رسانه های اسرائیلی بر خالف 
س��ابق حتی یك بار از چنین حمالتی سخن نگفته اند چون 

حمالت اسرائیل به سوریه در واقع متوقف شده است. 

گفت و گو با »سيامك مره صدق« نماينده كليميان در مجلس

بهترامپنشانميدهیممایكملتمتحدهستیم

ترویجهندوییسموبوداییسم
برايمقابلهباموجاسالمگرایي

»س�يامك م�ره  صدق«، نماينده   جوان آنالين
اقلي�ت دين�ي كليمي�ان در مجلس ش�وراي 
اسالمي، روز 13 آبان امسال را نقطه عطفي در 
تاريخ انقالب و اس�تكبار س�تيزي ملت ايران 
مي داند و معتقد اس�ت با توج�ه به تحريم هاي 
دولت امريكا عليه مردم اي�ران، جامعه اقليت 
ديني و مخصوصاً كليميان در اين روز به ترامپ 
نشان خواهند داد كه ملت ايران در بحث منافع 

ملي يكپارچه و متحد هستند
 همچ�ون س�عودي، گاو ش�يرده امري�كا 

نيستيم 
سيامك مره صدق، نماينده اقليت ديني كليميان 
در مجلس شوراي اسالمي در گفت و گو با »جوان 
آنالي��ن« در خص��وص روز ۱۳ آب��ان و همزماني 
احياي تحريم هاي ضد ايراني در اين روز توس��ط 
دولت امريكا مي گويد: ملت غيور ايران هميش��ه 
و در همه حال س��ربلند و س��رافراز و پيروز بوده و 
هس��تند. ملت ما همچون عربستان سعودي، گاو 
شيرده امريكا نيست و به امريكايي ها باج نمي دهد.  
اين نماين��ده مجلس ادام��ه داد: ايراني ها از ترس 
تحريم و سايه جنگ و چه و چه، سر تعظيم در برابر 
امريكا فرود نمي آورند. تاريخ نشان داده است كه 
تحريم ها اثري بر اراده و عزم ملت ايران در مقابله با 
زياده خواهي هاي غرب ندارد و اتفاقاً اين تحريم ها 

همواره اراده مردم را قوي تر و متحد كرده است. 
 در بحث منافع ملي يك ملت هستيم 

مره صدق در ادامه با اشاره به اينكه در بحث منافع 
ملي هيچ تفاوتي در بين اقلي��ت ديني و مذهبي با 
اكثريت جامعه وجود ندارد، مي گويد: در بحث منافع 
ملي در كشور هيچ تفاوتي بين ما )اقليت ديني( با 
اكثريت وجود ندارد و در روز ۱۳ آبان به ترامپ نشان 

خواهيم داد كه ما با يك ملت واحد و متحد هستيم.  
اين نماينده مجلس مي افزاي��د: در روز ۱۳ آبان به 
ترامپ و هم پيمانان امپرياليستي اش نشان خواهيم 
داد ايران داراي يك ملت يكپارچه، واحد و يكدست 
است و بحث اقليت يا اكثريت در اينجا و براي ما اصاًل 
معني ندارد. وقتي بحث منافع ملي و مردم ايران در 
ميان باشد، هيچ تفاوتي بين اقليت و اكثريت ديني 

در كشور و اين سرزمين وجود ندارد. 
 از هر دي�ن و مذهبي كه باش�يم، در حفظ 

كشورمان متحد هستيم
مره صدق معتقد اس��ت: كليميان هم��ان طور كه 
هميش��ه و در طول تاريخ اين س��رزمين در حفظ 
وحدت و منافع ملي كوشيده و حركت كرده اند، در 
روز ۱۳ آبان نيز در راهپيمايي شركت مي كنند تا به 
ترامپ ثابت كنندكه اينجا ايران است و مردم از هر 
دين و مذهبي كه باشند، در حفظ كشورشان متحد 

و يكدست هستند. 
 كليميان در صف مقدم پاسداري از ايران 

خواهند بود
نماينده اقليت ديني كليميان در مجلس شوراي 
اس��المي تصريح مي كند: كليمي��ان مانند بقيه 
اقليت هاي ديني همان گونه ك��ه در دفاع مقدس 
ش��هيد دادند، حتماً و هميش��ه در برابر پاسداري 
از اين سرزمين در صف مقدم خواهند بود و اين را 
در روز ۱۳ آبان با شركت در راهپيمايي مردم ايران 

عليه استكبار جهاني نشان خواهند داد. 
 ما ملتي نيستيم كه زيربار زور برويم

س��يامك مره صدق، نماينده اقليت ديني كليميان 
در مجلس شوراي اسالمي در خاتمه تأكيد مي كند: 
جامعه كليميان همپاي همه مردم در اين راهپيمايي 
شركت خواهد كرد و به همه نشان خواهيم داد كه ما 

ملتي نيستيم كه زير بار زور برويم. 

دادستانتهران:بلیتهايچارتريراحذفکنید
دادستان تهران از رئيس  هواپيماي�ي   جامعه س�ازمان 
كشوري خواست كه در رابطه با حذف تدريجي بليت هاي 
چارتري اقدام كند و بر رعايت حقوق مسافران تمركز شود. 
سلسله نشست هاي دادس��تان تهران با اصناف مختلف هفته 
گذش��ته به مديران ش��ركت هاي هواپيمايي رس��يد. در اين 
جلس��ه كه يك شنبه گذش��ته برگزار ش��د، تأخير در پروازها 
محور تبادل نظر قرار گرفت و اين موضوع از چند جنبه بررسي 
شد.  در ابتداي اين جلسه عابدزاده، رئيس سازمان هواپيمايي 
كشوري و تعدادي از مديران شركت هاي هواپيمايي، گزارشي 
از فعاليت هاي انجام شده، در حال انجام و موكول به آينده را در 
راس��تاي كاهش تأخير در پروازها ارائه كردند. سپس جعفري 
دولت آبادي، دادس��تان تهران در پاس��خ به گاليه  اي مبني بر 
تعقيب كيفري برخي مديران شركت هاي هواپيمايي، افزود: 
دادستاني تهران در بررسي شكايات و تعقيب قضايي متهمان، در 
راستاي حمايت از حقوق مسافران تعقيب كيفري را با احسان، 
انصاف و عدالت توأم كرده اس��ت.  جعفري دولت آبادي با بيان 

اينكه مديران شركت درخصوص مشكالت مرتبط با مباحث 
فني و تحريم ها هيچ گاه تعقيب نش��ده و نخواهند ش��د، بيان 
داشت: اگر تأخير پروازها بر اساس مشكالت فني يا اثرات ناشي 
از تحريم ها باشد، قابل دفاع خواهد بود.  وي در خصوص برخي 
مشكالت امنيتي از قبيل اينكه مس��افران پس از وقوع تأخير 
پرواز، در هواپيما يا سالن فرودگاه تجمع كرده يا در مواردي به 
اموال شركت هاي هواپيمايي آسيب مي رسانند، تصريح كرد: از 
ظرفيت دادستاني نمي توان براي توجيه برخي اقدامات نامناسب 
شركت هاي هواپيمايي اس��تفاده كرد و ضرورت دارد مديران 
شركت ها با تالش بيشتر و اعمال مديريت مناسب، تأخير پروازها 

را به حداقل برسانند.   
جعفري دولت آبادي خاطرنشان كرد: برخي تأخيرها به دليل 
تحريم، مشكالت فني، نامس��اعد بودن وضعيت جوي و نبود 
قطعه نيست، بلكه ناشي از مشكالتي است كه از شيوه مديريت 
ناشي مي ش��ود لذا با مديريت موفق مي توان برخي مشكالت 
كنوني را برطرف كرد.  وي فروش بليت م��ازاد بر ظرفيت را از 
جمله مشكالت كنوني ذكر كرد و از مديران شركت خواست 

كه با اتخاذ تدابير الزم اجازه ندهند چنين مشكالتي ادامه يابد.  
دادستان تهران از رئيس سازمان هواپيمايي كشوري خواست 
كه در رابطه با حذف تدريجي بليت هاي چارتري اقدام نموده و 
بر رعايت حقوق مسافران تمركز شود.  جعفري دولت آبادي با 
تأكيد بر اينكه شركت ها بايد مشكالت حوزه تحريم  را در ستاد 
مقابله با تحريم ، دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي يا وزارت 
كشور طرح كنند، در مورد پرونده هاي سوانح هوايي در دادسراي 
عمومي تهران اظهار داشت: سازمان هواپيمايي كشوري بايد 
نقش نظارتي خود را افزايش دهد و به عنوان مثال در مواردي كه 
بر اثر خطاي خلبان، هواپيمايي سقوط مي نمايد سازمان نبايد 
از مقصر حادثه حمايت كند و سانحه را به وضعيت نامساعد آب 
و هوا يا ساير داليل غيرموجه منتس��ب كند.  بنابراين گزارش 
و با توجه به اينكه بازگشت تحريم ها عليه كشورمان به دنبال 
بدعهدي امريكا بخش قابل توجهي از خدمات هوايي از جمله 
سوخت هواپيما و قطعات را در بر مي گيرد، برآورد مي شود جلسه 
دادستان با شركت هاي هواپيمايي به منظور راهبري خدمات 

عمومي بدون خلل در سايه تحريم ها تشكيل شده است. 

ترويج هندوييسم  و بوداييس�م در   فرهنگي
ميان غربي ها از سوي رسانه ها و مراكز فرهنگي 
غرب براي مقابله با موج اسالم گرايي رويكرد 
تازه اي نيست. سيل توليد فيلم هاي سينمايي 
با اين موضوع در هاليوود ط�ي دهه هاي اخير 
همين را نشان مي دهد. شايعه هندو شدن يك 
خواننده مشهور پاپ پس از خبر مسلمان شدن 
او ني�ز در همي�ن راس�تا قابل تحليل اس�ت. 
طي چند روز گذشته برخي شبكه هاي مجازي اقدام 
به انتشار خبري مبني بر هندو شدن خواننده ايرلندي 
كه به تازگي مسلمان شده با اين دليل كه نمي دانستم 
در اسالم خوردن مش��روب حرام است، لذا به آيين 
هندو درآمده ام، منتشر و دس��ت به دست مي شد. 
او كه سال گذشته نام هنري »ماگدا ديوت« را براي 
خودش انتخاب كرد پس از انتشار اخبار متعددي از 

رسوايي هاي جنس��ي برخي از روحانيون كليساي 
كاتوليك دچار س��رخوردگي ش��ده و در مقاله اي 
واتيكان را النه ش��يطان خوان��د و در همين رابطه 
مردادماه گذشته نامه اي خطاب به پاپ فرانسيس 
رهبر كاتوليك هاي جهان نوش��ت.  چند روز پيش 
نيز »شيخ عمر القدري« رئيس مركز اسالمي ايرلند 
در صفحه توئيتر خود با انتشار ويدئويي از حضور اين 
خواننده مشهور در دفترش و اداي شهادتين خبر داد 
و نوشت: »خواننده مش��هور ايرلندي كه پيش تر به 
نام شينيد اوكانر معروف بود و اكنون نام »شهدا« را 

برگزيده است، شهادتين گفته است.«
اوكانر نيز پس از تش��رفش به اس��الم در چندين 
رشته توئيت از تصميم خود ابراز خرسندي كرده 
و از مسلمانان به خاطر حمايت از او تشكر كرده و 
مي نويسد: »از اينكه تاكنون نادان بودم به خداوند 
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   فضاي اينستاگرام در ايران به واسطه غلبه سلبريتی های 
بی مص��رف، فضاي مقاومت و اس��تقامت نيس��ت.   در اغلب 
كش��ورهاي دنيا ش��بكه هاي اجتماع��ي به محفل��ي براي 
شكل گيري جنبش هاي اجتماعي به نفع استقامت و مقاومت 
در برابر چالش هاي مبتال به جامعه تبديل شده است اما  شبكه 
اجتماعي اينستاگرام در كش��ورمان به فضايي براي نمايش 

ثروت و تن پروري تبديل شده است | صفحه 3

م الف: 2781

آگــهی مـزایده سراسري
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سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
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88341654

گفت وگوي »جوان« با »سيامك مره صدق«
 نماينده كليميان در مجلس

به ترامپ نشان 
مي دهيم ما یك ملت

متحد هستيم

1

  آموزش و پرورش در حالی از حرمت ش�كنی 
برنامه درسی از سوی مؤسسات كنكوری گاليه 
می كند كه خود با ارائ�ه مجوز به تعطيلی امروز 
»برنامه درسی« در دستگاه  عظيم تعليم و تربيت 
به بهانه برگزاری مسابقه فينال جام باشگاه های 
آس�يا موافقت می كند. آن هم به درخواس�ت 

تعدادی از دانش آموزان در فضای مجازی! 

دولت استكباری امريكا با دشمني های بيشتر 
و عيان شده عليه ملت ايران حاال صداي 
 بلندتري را از آرزوي مرگ  و نيستي

 به گوش خواهد شنيد و ما بازهم فرياد 
خواهيم زد كه ملت ايران  همچنان   

استكبارستيز و شكست ناپذير است | صفحه 2

 ملت استکبارستيز
  و شکست ناپذیریم

 8 خريدار بزرگ
  نفت ايران

 معاف از تحريم
گزارش »جوان«  از استيصال تحريمي 

امريكا  در شامگاه 12 آبان

قرار بود امروز ميزان صادرات نفت ايران به صفر برسد و كاهش 
درآمدهاي نفتي ايران كمر اقتصاد را خرد كند، اما تمامي ادعاهاي 

امريكا براي صفر كردن ميزان صادرات نفت، با دور جديدي از 
معافيت ها به شكست بزرگي منجر شد كه حتي اعتراف رسانه هاي 

غربي را نيز به همراه داشت | صفحه 4

منابع مطلع به شبكه خبری بلومبرگ گفتند كه امريكا با اعطای معافيت 
تحريمی به هشت كشور از جمله كره جنوبی، هند و ژاپن موافقت كرده و 
ظاهراً چين، بزرگ ترين خريدار نفت ايران كه حدود 25درصد نفت ايران 
را می خرد نيز جزو اين فهرست است. در توافق اوليه هند و امريكا قرار 
شده كه پرداخت های هند برای خريد نفت ايران در يك حساب بانكی 

محلی سپرده گذاری شود | صفحه 15


