
 یک فهرست 80نفره از اصال ح طلبان اغلب تندرو که در ماه های گذشته به تخریب فرایند انتخابات مشغول بودند، در بیانیه ای حامیان خود را 
به حضور در انتخابات فراخواندند و تلویحاً تأیید کردند که از عملکرد اصالح طلبان فعلی مجلس ناراضی اند. به نظر می رسد چندلیسته شدن رقبا، 
اصالح طلبان را به نتیجه گیری از انتخابات امیدوار کرده و تالش آنها را برای ورود به فرایند انتخابات افزایش داده است تا جایی  که گفته می شود 

برخی لیدرهای اصالح طلبان را نیز برای حمایت از یک لیست اصلی و انتشار بیانیه تحت فشار گذاشته اند

  تحريم نه تنها صنعت دارويي كشورمان را فلج 
نكرد بلكه عالوه بر 600ميليون يورو صرفه جويي، 
به گفته وزير بهداشت حاال داروهاي ايراني به بيش 

از 50 كشور دنيا صادر هم مي شود

  ارتش سوريه در آزادسازی شهر ادلب نفس های 
تروريست     ها را به شماره انداخته است، با اين حال، 
امريكا و تركيه تالش می كنند مانع از پيشروی های 

بيشتر شوند

  كمتر رهبري در دنيا اس�ت كه به من برس�د و 
از ايستادگي و تاب آوري ملت ايران تجليل نكند؛ 
همه رهبران غربي و اروپايي، همه ش�ان برايشان 
جاي تعجب و ش�گفتي است كه يك ملت بزرگ و 
عظيم در برابر اين همه فشار ايستادگي و مقاومت 

و در علم و دانش پيشرفت مي كند

نخست وزير عراق: آيا عراق خواهد توانست از 
پاتريوت    ها مقابل اسرائيل و داعش استفاده كند؟!

رئيس جمهور در اختتاميه جشنواره خوارزمي: 

 600ميليون يورو 
 صرفه جويي ارزي  

با انحصارشكني در غذا و دارو

» نه محترمانه« عبدالمهدی 
به پاتريوت های امريكايی

 دانشگاه فضاي علم است
نبايد آن را دو قطبي كرد

 تقريظ رهبر انقالب 
 »آن مرد با باران مي آيد« را 

به چاپ دوازدهم  رساند

-واشنگتن   فشار آنکارا
براي نجات تروريست ها 
در يک گام به فتح ادلب
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انصاراهلل مذاکرات مستقیم با ریاض را تأیید کرد

جزئیات برقراری امنیت با کمک مردم در سواحل مکران در قالب بسیج دریایی

دموکرات  ها با نتانیاهو به مشکل می خورندتداوم بازداشت مخالفان آل خلیفه در بحرین

الوروف: ترور سردار سلیمانی  نقض بی شرمانه حقوق بین الملل بود
پس از اذعان عربستان به وجود  بینالملل
مذاك�رات محرمانه ب�ا انصاراهلل ، 
اين گ�روه يمنی ني�ز بر وج�ود اي�ن مذاك�رات پيرامون 
دستيابی به صلح ميان دو طرف تأكيد كرد. در همين حال، 
عضو شورای عالی سياس�ی يمن در پاسخ به وزير خارجه 
عربستان كه در مونيخ مدعی آمادگی عربستان برای حل 
سياسی بحران يمن ش�ده بود، گفت كه عربستان تصميم 
ج�دی و علن�ی ب�رای صل�ح نش�ان ن�داده اس�ت. 
به گزارش ایسنا، محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصاراهلل یمن 
در گفت وگو با شبکه خبری الجزیره گفت: مذاکرات غیرعلنی میان 
این جنبش و عربستان به صورت مس��تقیم در حال انجام است اما 

هنوز بازتاب مثبتی نداشته است. 
با وجودی که عربستان در گذشته وجود مذاکرات میان دو طرف با 
هدف دستیابی به صلح را تکذیب می کرد اما اخیراً اذعان کرده که 

مذاکرات محرمانه میان انصاراهلل و ریاض در حال انجام است. 
وزیر خارجه عربستان در سخنرانی خود در نشست امنیتی مونیخ 
اعالم کرد، درگیری های اخیر در یمن هنوز به مذاکرات صلح که از 
طریق کانال های سری با انصاراهلل در جریان است آسیبی نرسانده 

است. 
س��پتامبر ۲0۱۹ انصاراهلل از برقراری آتش بس یکجانبه خبر داد و 
به موجب آن حمله موشکی و پهپادی به خاک عربستان را متوقف 

کرد. 
عضو شورای عالی سیاس��ی یمن تأکید کرد که عربستان برخالف 

ادعای خود هرگز برای صلح در یمن جدی نبوده است. 
»محمد علی الحوثی « در صفح��ه توئیتر خود اعالم کرد: »تصمیم 
صلح مانند تصمیمات جنگ ب��ه اراده کردن، تصویب کردن و خبر 
دادن نیاز دارد.« به گزارش شبکه المیادین، این مقام صنعا افزود: 
»متوسل شدن به کانال های پشت پرده برای گفت وگو نشانگر جدی 

نبودن در صلح است.« »فیصل بن فرحان آل سعود« وزیر خارجه 
عربستان سعودی     شنبه شب در کنفرانس امنیتی مونیخ بر آمادگی 
ریاض برای گفت وگو با جنبش انصاراهلل تأکید کرد، حال آنکه ائتالف 
عربی به رهبری عربستان س��عودی در تازه    ترین جنایت خود طی 
روزهای     شنبه و یک   ش��نبه با بمباران مناطقی در استان الجوف و 
الحجه بیش از ۳0 نفر از شهروندان یمنی از جمله شماری کودک 

را کشته و زخمی کرد. 
بن فرحان گفت ک��ه ریاض با وجود تش��دید تنش    ه��ا در یمن به 
گفت وگوهای پشت پرده و تالش برای آنچه به مصلحت یمنی هاست، 
ادامه می دهد.  بن فرحان گفت که توپ اکنون در زمین حوثی هاست 

و آنها باید تصمیم بگیرند که صلح یا توسل به زور را می خواهند. 
این وزیر سعودی مدعی شد که عربستان فعالیت های نظامی خود 
در یمن را تا ۹8 درصد کاهش داده و بقیه مسائل به دیگر طرف    ها 

بستگی دارد تا به توافقی دست یابند. 
  جزئيات توافق تبادل اسرا 

ماجد فضائل، معاون وزارت حقوق بش��ر و عضو تیم تبادل اسرای 
دولت مستعفی یمن در گفت وگو با خبرگزاری سبأ درباره جزئیات 
توافق صورت گرفته میان دولت مستعفی و جنبش انصاراهلل برای 
تبادل اسرا اظهار کرد، این توافق پس از یک هفته مذاکره در امان، 
پایتخت اردن و تحت نظارت مارتین گریفیث، فرستاده ویژه سازمان 

ملل به یمن و کمیته بین المللی صلیب سرخ حاصل شد. 
وی افزود: مرحله اول تبادل اس��را ش��امل آزادی هزار و4۲0 اسیر 

می شود که برخی از آنها سعودی و سودانی هستند. 
فضائل در ادامه تصریح کرد: این نخس��تین مرحله است و مراحل 
دیگری نیز تا زمان آزادی تمامی اسیران و افراد بازداشت شده وجود 
خواهد داشت. نشست دیگری نیز پس از گذشت حدود یک ماه برای 
هماهنگی درباره تکمیل مرحله دوم روند تبادل اسرا مشابه مرحله 

اول برگزار خواهد شد. 

همچنین عامر الحس��ن، سخنگوی ارتش س��ودان در گفت وگو با 
الجزیره اعالم کرد، طرح تبادل اس��را با انصاراهلل وارد مرحله انجام 
اقدامات و تبادل مس��تندات از طریق میانجی میان رهبری ائتالف 
عربی و انصاراهلل ش��ده است.  در همین راس��تا، محمد عبدالسالم، 
سخنگوی انصاراهلل از آزادی هزار و400 اس��یر در جریان عملیات 
تبادل اس��را خبر داد که ۹00 تن از آنها عضو انصاراهلل و ۵00 تن از 
اسرای دولت مستعفی هستند. برخی از این اسرا سعودی و برخی 

سودانی هستند. 
وی اف��زود: این تواف��ق پیرامون تب��ادل اس��را در اردن و با حضور 

نمایندگان ائتالف سعودی - اماراتی حاصل شد. 
 دروغ امريكايی توقيف كشتی 

رئیس کمیته عالی انقالبی یمن با اش��اره به انتشار خبری از سوی 
امریکا مبنی بر توقیف یک کشتی نزدیک یمن و طرح این ادعا که 

حامل سالح ایرانی بوده است، را تکذیب کرد. 
به گزارش فارس، »محم��د علی الحوثی « در صفح��ه توئیتر خود 
نوش��ت: از طریق اخبار مطلع ش��دیم که دزدان دریایی امریکایی، 
یک کش��تی را در دریای عرب توقیف کرده اند. اگ��ر همچنان که 
دزدان دریایی امریکایی ادعا می کنند که این کش��تی به س��مت 
یمن در حرکت بوده، چرا مانع آن نش��دند تا خ��ود را به بنادر یمن 
برساند و آنجا توقیف ش��ود؟ بنادری که در سیطره نیروهای مسلح 
و کمیته های جمهوری یمن ]وابس��ته به منص��ور هادی[ در طول 

دریای سرخ است.«
نیروی دریایی امریکا روز پنج  ش��نبه هفته گذش��ته مدعی ش��د 
که یک کش��تی حامل س��الح در دریای عرب را در روز یک   شنبه 
)۲0 بهم��ن( که حامل ۱۵0موش��ک ضد تانک و س��ه موش��ک 
زمین به هوا بوده توقیف کرده اس��ت.  امریکا در ادامه، همراس��تا 
 با ائتالف س��عودی بار دیگر مدعی ش��د که این س��الح    ها ساخت 

ایران بوده اند. 

سیاسی فرمان�ده ني�روی درياي�ی س�پاه 
پاس�داران انقالب اس�المی گفت: 
نيروه�ای بس�يج دريايی ك�ه همان مردم�ی هس�تند كه در 
صيدگاه ه�ای عمومی خلي�ج ف�ارس و دريای عم�ان فعاليت 
می كنند، در قالب بس�يج دريايی در برقراری امنيت س�واحل 
مك�ران، خليج فارس و دري�ای عمان با ما هم�كاری می كنند. 
به گزارش فارس، دریادار علیرضا تنگس��یری بعدازظهر دیروز در 
حاشیه بیست و هفتمین همایش ارگان های دریایی کشور در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره نحوه عضوگیری 
و فعالیت بسیج دریایی، اظهار داشت: محور فعالیت بسیج دریایی در 

خلیج فارس، دریای عمان و سواحل مکران است. 
وی ادامه داد: معتقدیم امنیت را باید مردم ایجاد کنند و اگر امنیت 

مردمی شود پایدار می شود. 

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار داشت: 
بس��یج دریایی یعنی حضور مردم در منطقه موجب عقب نش��ینی 

بیگانگان می شود. 
تنگسیری با بیان اینکه نیروهای بسیج دریایی همین مردم هستند، 
گفت: در صیدگاه های عمومی خلی��ج فارس و دریای عمان همین 
مردمی که فعال هستند، بسیج دریایی هستند و ما از آنها حمایت 
می کنیم و هر گاه نیاز شد همکاری عملیاتی با ما دارند و حتی مسلح 

می شوند و در مقابل دشمن حضور می یابند. 
  جزئيات مقابله با صيد ترال توسط بيگانگان در آب های 

جنوب كشور
فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت: در 
مقطعی ما دریابست را داشتیم که موجب شد بسیاری از ماهیگیران 
بیکار شوند زیرا کشتی های صنعتی صید بیگانه در آب های ما فعال 

بودند. ما تعدادی از آنها را بازداشت و ماهی های آنها را هم مصادره 
کردیم.  وی اف��زود: در آب های خلیج فارس به دلیل بس��ته بودن 
محیط صید ترال موجب می ش��ود مرجان های ک��ف زمین از بین 
برود. این محل زیستگاه ماهی   ها است و اگر صید شود، هیچ موجود 

زنده ای در خلیج فارس نمی ماند. 
تنگسیری افزود: ۱۳7۵ کیلومتر ساحل در خلیج فارس داریم یعنی 
اگر هر ۲0 کیلومتر یک روستا در نظر بگیریم با این کار روستایی های 

زیادی بیکار می شوند و مجبورند ترک دریا کنند. 
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر جل��وی چینی   ها را گرفته ایم و 
هیچ گونه صید غیرقانونی ترال نداریم، گفت: اگر در آب های فراتر 
از آب های سرزمینی ما در عمق کمتر از ۲00 متر صید ترال انجام 
ش��ود جلوی آنها گرفته می ش��ود. ما نمی توانیم رنج مردم خود را 

تحمل کنیم. 

بینالملل وزير خارجه روسيه معتقد است كه ترور سپهبد 
سليمانی، نقض بی شرمانه قوانين بين المللی بود. 
به گزارش فارس، »س��رگئی الوروف« در گفت وگو ب��ا روزنامه ایتالیایی »ال 
استامپا« که دیروز چاپ شد،گفت: » »حمله سوم ژانویه ۲0۲0 )۱۳ دی ماه( 
پنتاگون به فرودگاه بغداد که به کشته شدن )شهادت( ژنرال قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران منجر شد، نقض بی شرمانه قوانین 
بین الملل بود. به عالوه آنکه، حمله به یک فرودگاه غیرنظامی صورت گرفته 
است. بنابراین من آنچه را اخیراً در سفر به سریالنکا گفتم، تکرار می  کنم که 

امریکا با این اقدامات پا را از گلیم خود فراتر می گذارد.« الوروف درباره تشدید 
تنش    ها میان ایران و امریکا در پی اقدام تروریس��تی واشنگتن در به شهادت 
رساندن سپهبد سلیمانی گفت که »موضع مسکو کاماًل مشخص است و ما 
هرگونه اقدامی را که در تضاد با اصول و قوانین منشور سازمان ملل باشد و به 
تنش های بیشتر در منطقه منجر شود، محکوم می کنیم«. الوروف ضمن تأکید 
بر اینکه عادی  شدن اوضاع در غرب آسیا تنها از طریق گفت وگو حاصل می شود، 
ادامه داد: موضع مسکو همچنان بر این اصل است که غلبه بر اختالفات فعلی ]در 

غرب آسیا[ منحصراً از طریق گفت وگو و در میز مذاکره امکانپذیر است. 

يادداشت هاي امروز

فوتبال رئيس ضدفساد مي خواهد
سعيد احمديان

۱۳

انتخابات مجلس و سخنی با دوستداران ايران
عباس حاجي نجاري

۲

 معادله جديدي که ادلب شکل مي دهد 
احمد کاظم زاده

۱۵

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 

تقويت اردوهاي راهيان نور 
از اولويت هاي بسيج است

سردار سالمي: ايران هيبت 
ساختگي امريكا را فرو ريخت

  در حال حاضر ۵4 هزار پایگاه مقاومت بس��یج در سراسر 
کشور وجود دارد. تقویت پایگاه هاي بسیج مي تواند به توسعه 
گردشگري اسالمي در کشور کمک کند و اردوهاي راهیان نور 

یکي از الگوهاي گردشگري اسالمي است |  صفحه 2

  ایران بای��د امریکایي ها را در یک نقط��ه متوقف و به آنها 
حالي مي کرد که باید در مقابل ایران در حساب هاي ش��ان 

بازنگري کنند|  صفحه 2

 تکاپوی انتخاباتی اصالح طلبان 
پس از تخريب!

سیاسی

ظاهراً يخ اصالح طلبانه انتخابات درحال آب شدن است! اصالح طلبان تندرو كه از آغاز روند انتخابات مجلس يازدهم و حتی ماه ها قبل از ثبت نام شروع به تهديد و تخريب 
عملكرد شورای نگهبان در انتخابات كردند و روند تخريب و تحريم ليست دادن را در ماه  های بعد ادامه دادند، حاال نه تنها از فرايند كلی انتخابات حمايت می كنند بلكه 

تكاپو و تالش خود را برای رسيدن به ليست مشترک و مورد حمايت سران اصالحات آغاز كرده اند. گويی از زير برف تخريب آرام آرام بيرون می آيند | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 29 بهمن 1398   -    23 جمادی الثانی 1441

سال بيست و دوم- شماره 5870 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

مناب��ع بحرین��ی از اس��تمرار بازداش��ت های 
غیرقانونی در این کشور و بازداشت شش نفر در 
ارتباط با برگزاری مراسم نهمین سالروز انقالب 
بحرین خبر دادند. منابع بحرینی گزارش کردند 
که نیروهای امنیتی این کش��ور روز جمعه ۱4 
فوریه )۲۵ بهمن( یک ج��وان به نام علی جعفر 

از ش��هرک الرمخ و س��ه جوان دیگر به نام های 
محمود محمد درویش، حس��ین فرید و س��ید 
عبداهلل سید ش��رف را روز ش��نبه)۲۶ بهمن( 
بازداشت کردند و پیش از آن نیز شش جوان را 
به دلیل برگزاری مراسم نهمین سالروز انقالب 

بحرین بازداشت کرده بودند. 

يك سياستمدار ارشد رژيم صهيونيستی با اشاره 
به عصبانيت دموكرات  ها از نخست وزير كنونی 
اين رژيم، گفت اگر يك دموكرات رئيس جمهور 
امريكا شود، تل آويو به دردسر بزرگی می افتد. 
»یائی��ر الپی��د « وزی��ر پیش��ین اقتص��اد رژیم 
صهیونیستی و یکی از سران اصلی حزب انتخاباتی 

آبی وسفید در مصاحبه با روزنامه »جروزالم پست«، 
گفت: اگر ی��ک نامزد حزب دموک��رات در نوامبر 
امس��ال پیروز انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
شود و در این س��و نیز »بنیامین نتانیاهو« هنوز 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی باشد، آنگاه تل آویو 

به دردسر بزرگی می افتد. 
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