
دونالد تاسک و موگرینی: ما امریکا را دوست 
خود می دانیم، دوست نزدیک و شریک

اروپا دشمنی امریکا را 
با دوستی جواب داد!
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ظريف  عريضه برجام را 
به الهه برد
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گزارش »جوان« از وضعیت داروي بیماران خاص

خصوصي ها  بگذارند  
در دوران تحريم

 مشكل دارويي نداريم !

3

رئيسقوهقضائيه:برخيمسئوالنوزارتصنعتاحضاروممنوعالخروجشدهاند
رئیس ق�وه قضائیه با 

تأکید بر لزوم همکاري   سياسي
همه قوا، نهادها و رسانه ها با دولت و همچنین همت 
مضاعف و تالش جهادگونه از س�وي دس�تگاه هاي 
اجرایي، از رسیدگي ویژه به پرونده های مربوط به ارز، 
س�که و واردات خ�ودرو و موبای�ل خب�ر داد. 
به گزارش اداره كل رواب��ط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل 
آملي الريجاني در جلسه مسئوالن عالي قضايي با اشاره 
به ديدار روز گذشته هيئت دولت و رئيس جمهور با مقام 
معظم رهبري و توصيه هاي مهم و راهگشاي رهبر معظم 
انقالب در اين ديدار، ابراز اميدواري كرد كه مسئوالن در 
همه قوا با عمل به توصيه هاي مقام معظم رهبري و نشان 
دادن عزم راسخ در رفع مشكالت، اعتماد عمومي را جلب 
كنند و با تدبير، فكر، منطق و كمك مردم، در جهت حل 
مشكالت گام بردارند. آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه با 
تأكيد بر ضرورت وحدت و انسجام داخلي براي غلبه بر 
عمليات رواني امريكا و اذناب منطقه اي آن، اظهار كرد: 
امروز رژيم صهيونيستي، امريكا و اذناب منطقه اي آنها 
تمام تالش خود را براي نااميد كردن مردم، از بين بردن 
روحيه ملي و اضمحالل دروني نظام ب��ه كار گرفته اند. 
البته اين اقدامات دش��من تازگي ندارد و مردم ما از 40 
سال پيش با اين رفتارها آشنا هستند اما امروز، اقدامات 
خصمانه دشمنان، آش��كارتر و عريان تر ش��ده و رفتار 
غيرمعقول و غيرمنطقي رئيس جمهور متوهم و خياالتي 

امريكا نيز چاشني اين دشمني ها شده است. 
 ملت ما را نمي شناسند

رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه حسب برخي گزارش هاي 
رسانه هاي امريكا، ترامپ در همين مدت كوتاه رياست 
جمهوري خود هزاران دروغ به مردم كشورش گفته است، 
خاطرنشان كرد: اين رفتارها غير از اقدامات غيرمعقول 
ترامپ از جمله خروج از توافق چندجانبه برجام اس��ت. 
اخيراً نيز حس��ب برخ��ي گزارش ها به بي��ان اين توهم 
پرداخته كه باالخره مقامات اي��ران با او تماس خواهند 

گرفت و تقاضاي مذاكره خواهند كرد. او نمي داند ايران 
س��رزمين ملت عزتمندي است كه 40 س��ال در مقابل 
ايذاها، تهديدها و فشارهاي امريكا ايستادگي كرده است 
و مسئوالن اين كش��ور هيچ گاه در چارچوب توهمات و 

تخيالت او عمل نخواهند كرد. 
 مس�ئوالن، صادقان�ه و صریح با مردم س�خن 

بگویند
رئيس ق��وه قضائيه با تأكيد بر اينكه هم��ه قوا، نهادها و 
رس��انه ها بايد به دولت كمك كنند، خاطرنش��ان كرد: 
دولت نيز بايد ت��الش خود را مضاعف كن��د و در كارها 
جهادي عمل كند. مديران دس��تگاه هاي اجرايي بايد با 
مردم صادقانه و صريح سخن بگويند. مردم از مسئوالن 
خود »صداقت«، »عدالت« و »تدبير« مي خواهند و اين 
يك مطالبه برحق است. آيت اهلل آملي الريجاني با بيان 
اينكه دشمن براي پمپاژ يأس در جامعه از همه ابزارهاي 
خود استفاده مي كند، يادآور شد: دشمن مدعي فروپاشي 
جمهوري اسالمي ايران است، در حالي كه ملت ايران طي 
همه سال هاي گذشته نقشه ها و توطئه هاي دشمنان را 
نقش بر آب كرده ان��د و امروز هم ب��ا بهره مندی از توان 
داخلي و اس��تعدادهاي دروني خود بر مش��كالت فائق 
خواهند آمد. رئيس قوه قضائي��ه، تخريب قوا را خيانت 
به كشور دانست و با توجه دادن رسانه ها به اين موضوع 
اظهار كرد: متأسفانه مدتي اس��ت كه برخي هر مطلب 
كوچك و بزرگ، با ربط و بی ربطی را بهانه حمله به قوه 
قضائيه قرار مي دهند در حاليكه اين كار بسيار غيرعقالني 
است. خصوصاً در بستري كه دش��من با همه ابزارهاي 
تبليغاتي و رس��انه اي خود در صدد بره��م زدن انتظام 
كشور است، عده اي نيز در داخل عامدانه يا جاهالنه به 

اين مقصود دشمن كمك مي كنند. 
 ممنوع الخروجي برخي مس�ئوالن در پرونده 

واردات خودرو
آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه با اشاره به موضوع مهم 
مقابله با فساد در كشور، دس��تور اخير رئيس جمهوري 

به دس��تگاه هاي اجرايي در زمينه تخلف��ات مربوط به 
واردات خودرو و درخواست او از قوه قضائيه براي برخورد 
با متخلفان را مثبت ارزيابي ك��رد و در عين حال گفت: 
ذكر اين نكته الزم است كه دس��تگاه قضايي از مدت ها 
قبل توسط سازمان بازرسي كل كش��ور به اين موضوع 
ورود كرده بود. س��ازمان بازرسي ضمن اعالم جرم، اين 
پرونده را به دادستاني ارجاع داده بود و دادستاني تهران 
نيز در روزهاي اخير، اقدامات��ي را در اين زمينه صورت 
داده است. رئيس قوه قضائيه با اشاره به برخي اقدامات 
قضايي صورت گرفته در اين مورد تصريح كرد: در جريان 
تحقيقات صورت گرفته، برخي  مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ارتباط با اين پرونده، ممنوع الخروج، 
احضار و بازجويي ش��ده اند و بررس��ي ها همچنان ادامه 
دارد. عالوه بر اين، مديران برخي شركت هاي واردكننده 
خودرو احضار ش��ده اند و پرون��ده آنان ني��ز در مرحله 
تحقيقات است. در خصوص شركت هايي كه با ارز دولتي 
اقدام ب��ه واردات گوش��ي تلفن همراه ك��رده بودند نيز 
برخي مديران اين شركت ها احضار شده اند و تحقيقات 

ادامه دارد. 
 فاکتورهاي جعلي در پرونده واردات موبایل

آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه در پرونده واردات 
موبايل با ارز دولتي مس��لم ش��ده اس��ت كه برخي 
فاكتورها جعل��ي بوده اند، به وج��ود برخي تناقضات 
در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره كرد و افزود: 
در اين زمين��ه تناقض هاي عجيبي مي��ان اظهارات 
دستگاه هاي اجرايي وجود دارد. از يك طرف، وزارت 
صنعت مدعي است كه ثبت سفارشي صورت نگرفته و 
از سوي ديگر، گمرك مي گويد ما بدون ثبت سفارش 
مجوز واردات نمي دهيم و هم��ه مي دانند كه واردات 
خودروها صورت گرفته. اين تناقض ها نشان مي دهد 
كه مش��كلي در روند واردات اين تعداد خودرو وجود 
داشته و دستگاه قضايي مشغول بررسي اين موضوع 
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قیمت در استان تهران و البرز:500تومان

سایر استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

چرخه گراني»ارز – سوخت« 
نماد سطحي نگري مديران/ مهران ابراهيميان

4

فاجعه اي كه فراموش شدني نيست
محمدجواد اخوان

2

اروپا– امريکا؛ معضل ترامپ يا تحول بنيادين؟
دكتر سيد رضا ميرطاهر

15

پايان محتاطانه
 مذاكرات ترامپ و پوتين 

قاسمی:  اینکه ترامپ 
به تهران زنگ بزند 

محتمل تر است

15

ارزخواران و رانت خواران الفرار!
  يك منبع آگاه در گفت وگو با »جوان«: تغيير نام و تهيه پرونده پزشكي صوري برای 
اعزام به خارج راهكار متخلفان تجاري و مالي و پولي در فرار از چنگ قانون است. 
دستگاه قضايي بايد افرادي را كه در جريان رانت بزرگ ارزي4هزار و 200توماني 

تخلفي داشته اند، ممنوع الخروج كند

  شبكه بانكي با بيش از 100هزار ميليارد تومان معوقات بانكي روبه رو است و فرار 
مالياتي بالغ بر 20تا 35هزار ميليار تومان ارزيابي مي شود و در حوزه زمين خواري  نيز 
با وضعيت اسفناكي روبه رو هستيم كه اميد مي رود اينبار مديران و ذي نفعان اصلي 

كلكسيوني از تخلفات به دام قانون بيفتند
صفحات یک و 4

  کسي حق ندارد مانع از تحقق مفاهیم واقعي حج شود و اگر حکومت و یا دولتي این کار را انجام 
دهد، در واقع »صد عن سبیل اهلل« کرده است. معناي جدیدي از حج به برکت هدایت هاي امام 
بزرگوار شکل گرفته است. حج واقعي باید همراه با برائت از مشرکان و زمینه ساز وحدت و انسجام 
مسلمانان باشد، نه آنکه برخي دولت ها در جهت ایجاد اختالف و جدایي میان امت اسالمي تالش 

و خود را به استکبار متصل کنند. 

  ضروری ترین نیاز امروز دنیاي اس�الم وحدت و یک صدایي اس�ت برخي دولت های اسالمي 
که هیچ اعتقادي هم به اس�الم ندارن�د، به دلیل حماق�ت و جهالت و مطامع دنیوي پیش�مرگ 
امریکایی ها ش�ده اند اما به توفیق الهي، امت اسالمي و ملت فلس�طین بر دشمنان خود پیروز 
خواهند شد و خواهند دید آن روزي را که ریشه رژیم جعلي صهیونیستي از سرزمین فلسطین 

کنده شود| صفحه2

ترامپ   
ششمین جایزه  
باروت خیس  را ربود!
  رئیس سازمان بسیج مستضعفین خطاب 
به ترامپ: ما شما را یک انس�ان نما مي دانیم 
و الغیر. ش�ما هیچ یک از فضایل انس�اني را 
ندارید و ما از شما جز بدعهدي ندیدیم. امروز 
نه تنها مسلمانان جهان بلکه سایر مردم دنیا 
در برابر شما ایس�تاده اند و دیروز دیدیم که 
انگلیسي ها و اس�کاتلندي ها از شما چگونه 

استقبال کردند
همین صفحه

رهبر معظم انقالب در ديدار دست اندركاران حج تأكيد كردند كه به كوري چشم دولتمردان امريكا، قدس پايتخت فلسطين باقي خواهد ماند 

رئيس قوه قضائيه: برخي مسئوالن وزارت صنعت ، احضار و ممنوع الخروج شده اند

سياست شيطاني »معامله قرن« هرگز محقق نخواهد شد
     سياسي

پايانمحتاطانهمذاكراتترامپوپوتين

ششمین اختتامیه جایزه بین المللي باروت خیس برگزار شد

ترامپششمينجايزهباروتخيسراربود!

متهمثامنالحججبانپرداختن
بزرگترينوثيقهتاريخبهزندانرفت

پرواز60پرستويعاشقدرآسمانتهران

دی�دار دو س�اعته دونالد 
ترام�پ و والدیمیر پوتین،   جهان

رؤساي جمهور امریکا و روسیه در پایتخت فنالند دیروز 
درحالي به پایان رس�ید که جزئیاتي از این نشست به 
بیرون درز نکرد و تنها ترامپ به این نکته بسنده کرد که 
نشس�ت دو جانب�ه ش�روع خوب�ي ب�وده اس�ت. 
همانگونه ك��ه انتظار مي رفت نشس��ت دو جانبه دونالد 
ترامپ و والديمير پوتين در هلسينكي، پايتخت فنالند 
نتيجه ملموس��ي در پي نداش��ت و دو ط��رف همچون 
ديدارهاي گذش��ته مذاكرات محتاطان��ه اي با يكديگر 
داشتند. هر چند جزئياتي از محتواي گفت وگوهاي دو 
رئيس جمهور منتشر نشده است اما ترامپ پس از پايان 
نشست در پاس��خ به اينكه نشس��ت با پوتين در اين دو 
ساعت چگونه بوده است، اظهار كرد: »فكر مي كنم شروع 
خوبي است؛ شروعي بسيار خوب براي همه«. به گزارش 
خبرگزاري اسپوتنيك، ترامپ و پوتين به همراه دو مترجم 
تنها افرادي بودند كه در اين نشست حضور داشتند. پس 
از اين نشست، نشست ديگري آغاز شد كه در آن عالوه 

بر رؤساي جمهوري، گروهي از مقام هاي ارشد دو طرف 
نيز حضور داش��تند. پيش از نشس��ت، ترامپ و پوتين 
جلوي خبرنگاران حاضر شدند و بايكديگر ديدار كردند. 
به گزارش خبرگزاري »تاس«، رئيس جمهور روسيه در 
ابتداي اين نشست در حضور خبرنگاران، گفت: »بسيار 
خوش��حالم كه با همتاي امريكايي خود ديدار مي كنم و 
قصد دارم در اين نشست درباره روابط ميان فدراسيون 
روسيه و اياالت متحده امريكا و مشكالت جهان گفت وگو 
كنم«. وي ادام��ه داد: »ما به تماس ه��اي معمول خود 
ادامه مي دهيم، ما تلفني ني��ز گفت وگو و چندين بار نيز 
در حاشيه نشس��ت هاي مختلف بين المللي ديدار كرده 
بوديم. البته اكنون زمان آن اس��ت كه با جزئيات بيشتر 
درباره روابط دوجانبه و درباره مس��ائل مختلف جهاني 
گفت وگو كنيم«. ترام��پ هم ضمن تبري��ك برگزاري 
موفقيت آميز مسابقات جام جهاني فوتبال در روسيه، به 
تيرگي روابط ميان مسكو و روسيه طي ساليان گذشته 
اشاره كرد و گفت: »ما سال هاست كه نتوانسته ايم خيلي 
خوب با هم كنار بياييم. البته من مدت طوالني نيست كه 

در كاخ سفيد هستم، حدود دو سال مي شود. و اميدوارم 
كه بتوانيم در نهايت رواب��ط خارق العاده اي را با يكديگر 
رقم بزني��م. . . همانطور ك��ه در تمام م��دت رقابت هاي 
انتخاباتي ]انتخابات رياس��ت جمهوري 2016 امريكا[ 
نيز مدام گفته ام، كنار آمدن با روسيه چيز خوبي است و 
بد نيست. «. ترامپ درباره مفاد گفت وگوهاي دو طرف 
تأكيد كرد: »درباره بسياري از مسائل از تجارت تا نظامي، 
مسائل هس��ته اي تا موش��كي و اندكي هم درباره چين 
صحبت خواهيم كرد«. ترامپ روز يك شنبه گفته بود كه 
انتظار زيادي از ديدار با پوتين ندارد. ترامپ پيش تر گفته 
بود كه در ديدار با پوتين قرار است درباره مسئله سوريه 
و مسائل ديگر خاورميانه در اشاعه سالح هاي هسته اي 
مذاكره داشته باش��ند. اين ديدار درحالي برگزار شد كه 
معترضان فنالندي همزمان با ورود رئيس جمهور امريكا 
به اين كشور تظاهرات گسترده اي را به راه انداخته بودند 
و به برگزاري اين ديدار در كشورش��ان اعتراض كردند. 
اين معترضان مخالف وارد كردن كشورشان به بازي دو 

ابرقدرت جهان هستند. 

 مدیرعامل مؤسسه مالي اعتباري ثامن الحجج 
ک�ه مته�م ردی�ف اول پرون�ده موس�وم به   جامعه

ثامن الحجج محسوب مي شود، با تشدید قرار وثیقه و عجز از تودیع وثیقه 
4هزار میلی�ارد تومان�ي، روز گذش�ته بازداش�ت و راه�ي زندان ش�د. 
نهمين جلسه رسيدگي به پرونده مؤسس��ه مالي و اعتباري ثامن الحجج در 
شعبه اول دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي باقري و با حضور 
الف. م متهم رديف اول پرونده، وكالي مداف��ع وي و جمعي از مالباختگان و 
سپرده گذاران اين مؤسسه برگزار شد.  در پايان اين جلسه، قاضي باقري قرار 
وثيقه متهم رديف اول اين پرونده را به 4هزار ميليارد تومان افزايش داد و اين 
قرار را به متهم ابالغ كرد.  گفته مي شود اين مبلغ وثيقه سنگين ترين ميزان 
وثيقه صادر شده در تاريخ قضايي ايران است.  قاضي پرونده علت تشديد قرار 
وثيقه را درخواست تعدادي از سپرده گذاران و تصميم هيئت قضايي عنوان 
كرد.  الف. م پس از صدور اين قرار توس��ط قاضي رسيدگي كننده و با عجز از 
توديع 4 هزار ميليارد تومان روز گذشته روانه زندان شد.  پرونده ثامن الحجج 
كه پيش��تر ارزش ريالي آن 12هزار ميليارد تومان اعالم شده، 360 شاكي و 
سه متهم دارد كه به گفته س��خنگوي قوه قضائيه، متهم رديف سوم از همان 
ابتداي تش��كيل پرونده متواري بوده و كيفرخواست وي نيز به صورت غيابي 

صادر شده است. 

 رئیس ستاد معراج ش�هداي مرکز گفت: پیکرهای مطهر 60 
شهید تازه تفحص ش�ده که اخیراً از مرز خسروي وارد کشور   پايداري

شده اند، صبح امروز )سه ش�نبه( 26 تیرماه 97 وارد معراج ش�هداي تهران خواهد شد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ ابراهيم رنگين، رئيس ستاد معراج شهداي مركز، با اشاره به ورود 
پيكرهاي مطهر شهداي تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس گفت: پيكرهای مطهر 60 شهيد 
تازه تفحص شده كه اخيراً از مرز خسروي وارد كشور شده اند، صبح امروز )سه شنبه( 26 تيرماه 
97 وارد معراج شهداي تهران خواهند شد.  وي افزود: پيكر مطهر اين شهدا بعد از برگزاري مراسم 
وداع در شهرستان هاي قصرشيرين و س��رپل ذهاب راهي تهران شد تا عمليات هاي تخصصي 
شناسايي هويت پيكرها در معراج شهداي تهران صورت بگيرد.  رنگين با اشاره به برنامه زيارت 
عمومي پيكرهاي مطهر شهدا در تهران گفت: روزهاي سه شنبه و چهارشنبه، 26 و 27 تيرماه 
97 همزمان با ايام مبارك دهه كرامت، عموم مردم تهران مي توانند براي زيارت پيكرهاي مطهر 
اين شهدا از نماز ظهر تا اذان مغرب به معراج ش��هدا مراجعه و در حسينيه شهدا با اين شهداي 
تازه تفحص شده تجديد ميثاق كنند.  رئيس ستاد معراج شهداي مركز در ادامه تصريح كرد: بعد 
از برنامه زيارت مردمي شهدا در معراج شهداي تهران، عمليات شناسايي پيكرهاي مطهر آغاز 
خواهد شد و فرآيند نمونه گيري، آزمايش DNA، مراحل ژنتيكي و كارهاي كارشناسي در اين 
زمينه پيگيري مي شود. مشخصات شهدايي كه هويت آنها بعد از مراحل كارشناسي شناسايي 
مي شود، بعد از اتمام عمليات شناسايي هويت شهدا اعالم خواهد شد.  پيكرهاي مطهر 60 شهيد 
تازه تفحص شده متعلق به هشت سال دفاع مقدس، صبح چهارشنبه 20 تيرماه 97 پس از سال ها 

دوري از مرز خسروي در شهرستان قصرشيرين استان كرمانشاه وارد كشور شد. 

متهم ثامن الحجج
 با نپرداختن بزرگ ترين 
وثيقه تاريخ به زندان رفت

1

  مدیرعامل مؤسسه مالي اعتباري ثامن الحجج 
که متهم ردیف اول پرونده موسوم به ثامن الحجج 
محسوب مي شود، با تش�دید قرار وثیقه و عجز از 
تودیع وثیقه 4 هزار میلیارد توماني، روز گذش�ته 

بازداشت و راهي زندان شد

همین صفحه

مراسم اختتامیه ششمین 
جای�زه بین الملل�ي باروت   فرهنگي

خیس در س�الن اجالس سران کش�ورهاي اسالمي با 
حض�ور برخي مقام�ات نظام�ي برگزار ش�د و ترامپ 
رئیس جمهور امریکا این جایزه را از رقباي خود، نتانیاهو 

و نیکي هیلي ربود. 
جايزه باروت خيس، جشنواره اي بين المللي است كه طي 
آن به منفورترين شخصيت سال، جايزه اي نمادين تعلق 
مي گيرد. اين جشنواره بين المللي با همكاري تشكل هاي 
مردم نهاد و حقوق بشري در كش��ورهاي مختلف برگزار 
مي شود. در اين مراس��م، اعالم شد كه شش��مين جايزه 
بين المللي باروت خيس كه نشان دهنده منفورترين چهره 
در جهان است، پس از ش��مارش آراي مردمي، به ترامپ 

رئيس جمهور امريكا تعلق گرفت. 
نامزدهاي امسال جشنواره به شرح ذيل هستند:

1- »دونال��د ترام��پ«، رئيس جمهور امري��كا، به خاطر 
به رس��ميت ش��ناختن قدس به عن��وان پايتخ��ت رژيم 
صهيونيستي و حمايت مستمر از جنايات صهيونيست ها، 
تهديد دائمي كشورهاي مستقل و تالش براي ايجاد جنگ 
و آشوب در هر گوشه از جهان، حمايت از جنايات آل سعود 

در يمن و مشاركت در كشتار مردم بي گناه يمن. 
2- »بنيامين نتانياهو« نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي، 
به خاطر تهديدهاي هميش��گي نظامي عليه كش��ورهاي 
اسالمي، دس��تيابي به ركورد كش��تار 578 كودك ظرف 
مدت 51 روز، ادامه اشغال كش��ور فلسطين و ظلم روزانه 

عليه مسلمانان و مسيحيان. 
3- »نيكي هيلي« نماينده امريكا در سازمان ملل متحد، به 
خاطر حمايت از كشتار مردم مظلوم يمن از سوی آل سعود 

و حمايت سرسختانه از جنايات رژيم صهيونيستي. 
سردار غيب پرور، رئيس س��ازمان بسيج مستضعفين در 

مراسم اختتاميه ششمين جايزه بين المللي باروت خيس 
اظهار داشت: امروز آنچه در سرزمين هاي اسالمي از سوي 
دشمنان اسالم ايجاد مي شود، جز خشونت و ويران كردن 

شهرها و كشتن كودكان مظلوم چيز ديگري نيست. 
رئيس سازمان بس��يج مس��تضعفين با بيان اينكه ما ياد 
گرفته اي��م كوره هاي آتش، محل زايش پيروزي هاس��ت، 
افزود: كجا را سراغ داريد كه بدون مقاومت و تحمل سختي، 
پيروزي حاصل شود؟ اين را ما از پيامبر اكرم)ص( به يادگار 
داريم چراكه فتح مكه صورت نمي گرفت اگر ش��عب ابي 
طالب نبود، بنابراين تا خطر و تهديد جدي وجود نداشته 

باشد، پيروزي نيز در كار نيست. 
س��ردار غيب پرور در ادامه گفت: امروز سردمداران رژيم 
كودك كش صهيونيس��تي، آرامش ندارند و شب را آرام و 
آسوده پشت سر نمي گذارند چراكه ايستادگي ملت ما را 
ديده اند و اين ايس��تادگي و ثبات قدم ما برگرفته از واقعه 

عاشورا و مكتب سيدالشهدا عليه السالم است. 
رئي��س س��ازمان بس��يج مس��تضعفين اف��زود: آنچه در 
سرزمين هاي اسالمي از سوي دشمنان انجام مي شود جز 
خشونت، پايمال كردن حق، ويران كردن خانه ها و مزارع 
و كشتن كودكان مظلوم چيز ديگري نيست. يمن قرار بود 
طي چند هفته تسليم شود، اما ببينيد كه در سايه اسالم 

عزيز مردم اين كشور كماكان ايستاده اند و امروز در سوريه، 
عراق و لبنان هم عميق تر از هر زماني خط ايستادگي وجود 
دارد و به همين دليل است كه مي گوييم افق هاي روشن 
پيش روي ماس��ت. رئيس سازمان بس��يج مستضعفين 
خطاب به ترامپ گفت: ما شما را يك انسان نما مي دانيم و 
الغير. شما هيچ يك از فضايل انساني را نداريد و ما از شما 
جز بدعهدي نديديم. امروز نه تنها مسلمانان جهان بلكه 
ساير مردم دنيا در برابر شما ايستاده اند و ديروز ديديم كه 
انگليسي ها و اسكاتلندي ها از شما چگونه استقبال كردند. 
غيب پرور در پايان خطاب به ترامپ ادامه داد: ما ش��هيد 
نداده ايم كه از توي كم عقل بترسيم، آينده از آن اسالم است 
و تو حتماً از بين مي روي. تو مثل يك شير پوشالي و يك 
خرس كاغذي هستي و كسي از ترقه بازي تو نمي هراسد. 

در بخشي از اين مراسم نماينده انصارهلل يمن اظهار داشت: 
امريكا از چهار ماه قبل از آغاز جنگ يمن، رهبران سعودي 
را به كاخ س��فيد فراخواند و جزئيات عمليات را با آنها در 
ميان گذاشت. امريكا چند هفته به سعودي فرصت داد تا 

اين عمليات را به انجام برساند، اما نتوانست. 
نماينده انصارهلل گفت: ترامپ با نظريه گاو شيرده در برابر 
دوربين ها ظاهر ش��د و گفت كه س��عودي ها بدون كمك 

امريكا حتي يك هفته هم نمي توانند دوام بياورند. 
وي افزود: امريكا به فروش سالح به سعودي ادامه داده و او 
را مثل يك گاو شيرده مي دوشد اما اين ارتش و نيروهاي 
مردمي يمن بودند كه س��امانه هاي تهاجمي امريكا را به 

شكست كشاندند. 
همچنين در اين مراسم سومين جايزه انصار المستضعفين 
به سرلشكر قاسم س��ليماني، فرمانده سپاه قدس به دليل 
مجاهدت هايش در طول ساليان گذشته رسيد. هدايايي 
معنوي نيز از سوي خانواده معظم شهدا به نماينده سرلشكر 

قاسم سليماني تقديم شد. 
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