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رئيس قوه قضائيه در ديدار نمايندگان تشكل های دانشجويی:

دوران آزمون و خطا در نظام جمهوری اسالمی به پایان رسیده است
تشكیل كلوب خریداران نفت براي مقابله با تحریم

خريداران آسيايي بزرگ ترين متضرر تحريم نفت ايران هستند

الیروبي اروندرود بعد از ماه رمضان كلید مي خورد

۹۰ درصد قاچاق طالي سرخ به افغانستان است

گام دوم انقالب، گام آزمون و  خطا نيست و امروز بايد کار  ها   سياسي
با پويايی، فعالي�ت مضاعف و نگاه تحولی انجام ش�ود. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی در دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی 
سراسر کشور با بزرگداش��ت ایام و لیالی ماه مبارک رمضان 
تصریح کرد: در این ضیافت اله��ی، عبادالرحمن با بهترین 
داشته حضرت حق که مقام ربانیت است پذیرایی می شوند. 

آیت اهلل رئیس��ی در ادامه با اش��اره به فرمایش های مقام 
معظم رهبری درباره حرکت های دانشجویی، خاطرنشان 
کرد: دانشجوی سیاسی، لزوماً  دانشجویی نیست که عضو 
یک حزب یا جریان سیاسی باشد بلکه دانشجوی سیاسی، 
دانش��جویی اس��ت که جامعه خود را به خوبی بشناسد، 
نیازهای جامعه را به درستی درک کند و متناسب با این 
شناخت به ایفای نقش بپردازد. از این جهت، سیاسی   ترین 
چهره  ها و روشنفکران واقعی جامعه ما شهدا هستند که 
مسئولیت اجتماعی، سیاس��ی و دینی خود را به بهترین 

شکل ممکن ایفا کردند. 
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت بهره مندی از دیدگاه های 
مس��ئوالن، قضات، حقوقدانان، صاحبنظران و عموم مردم 
خصوص��اً دانش��جویان دردآش��نا، عدالتخ��واه، حق جو و 
دغدغه مند، تصریح کرد: دانشجویان با نگرش های مختلف 
سیاس��ی، یک وجه مش��ترک دارند و آن، دغدغه نسبت به 
مسائل جامعه و آسیب های اجتماعی است. بی تردید خواسته 
غایی همه ما داشتن جامعه ای مبتنی بر ارزش های الهی است 

و همگی در این مسیر تالش می کنیم. 
آیت اهلل رئیسی در ادامه با بیان اینکه گام اول انقالب به لطف 
و عنایت الهی و به برکت خون شهدا، ایثار ایثارگران، حضور 
مردم و هدایت های امام راح��ل )ره( و مقام معظم رهبری با 
موفقیت طی شده است، خاطرنشان کرد: گام دوم انقالب، 
گام آزمون و خطا نیست و امروز باید کار  ها با پویایی، فعالیت 
مضاعف و نگاه تحولی انجام شود. بر همین اساس و بنا به تعبیر 
رهبر معظم انقالب اسالمی، حرکت ما در دوره جدید دستگاه 
قضایی نیز »گام تحولی « نام دارد که برای توفیق در این مسیر، 
خود را نیازمند هم اندیشی، همفکری و همکاری با همه افراد 
و دستگاه  ها به ویژه جوانان عزیز و دانشجویان گرامی می دانیم 
و نگاه مان همان نگاه حضرت امام محمد باقر)ع( اس��ت که 
فرمودند بهترین دوس��تان ما کسانی هستند که کاستی  ها 

را به ما بنمایانند. 
در این دیدار، نمایندگان تشکل های دانشجویی نیز به مدت 

حدود سه ساعت به بیان دیدگاه  ها و نظرات خود پرداختند. 
رئیس قوه قضائیه با تشکر از دانشجویان برای بیان دیدگاه   ها 
و نظرات خود، به موضوع ورود سازمان بازرسی به پرونده های 
واگذاری ش��رکت   ها پرداخت و تصریح کرد: ان شاءاهلل همه 
مردم در جریان برخورد قاطع دس��تگاه قضایی با فساد در 

خصوصی سازی قرار خواهند گرفت. 
آیت اهلل رئیسی در خصوص برخورد با مفاسد نیز با تأکید بر 
اینکه دس��تگاه قضایی هیچ خط قرمزی در برخورد با فساد 
ندارد، اف��زود: در این بخش نی��ز از ظرفیت   ها و نظارت های 
مردمی اس��تفاده خواهیم کرد زیرا معتقدی��م هر جا مردم 
به میدان آمده ان��د، نتایج بهتری را ش��اهد بوده ایم. رئیس 
قوه قضائیه در خصوص نظارت بر رفت��ار قضات نیز از تهیه 
دستورالعملی برای حفظ کرامت مراجعان به دستگاه قضایی، 

قضات و کارکنان خبر داد. 
آیت اهلل رئیسی با اشاره به وظیفه قوه قضائیه در حوزه حقوق 
بشر نیز یادآور شد: امروز باید نسبت به افشای چهره  هایی که 
در سطح جهان اقدام به تضییع گسترده حقوق بشر می کنند، 

اقدام کنیم. 
رئیس قوه قضائیه درباره ورود دس��تگاه قضایی به موضوع 
بورس��یه  ها اظهار کرد: مقام معظم رهبری چند بار در این 
خصوص تأکید کرده اند. پیگیری ه��ای الزم در این زمینه 
وجود داشته اما کافی نبوده است. ما مصمم هستیم که این 
موضوع را با جدیت پیگیری کنیم و تالش مان این است که 
حقی از کسی در این راس��تا ضایع نشود. آیت اهلل رئیسی در 
خصوص موضوع پیشگیری از جرم نیز تصریح کرد: تأکید 
ما این است که دس��تگاه های مختلف از تمام ظرفیت های 
خود برای پیشگیری از جرایم و کاهش آسیب های اجتماعی 
استفاده کنند. در این عرصه، دستگاه های اقتصادی و فرهنگی 
به عنوان مرزبانان اقتصاد و فرهنگ کشور نقش پررنگ تری 
دارند. رئیس قوه قضائیه درباره پیشگیری از آسیب  ها در فضای 
مجازی نیز گفت: در خصوص فضای مجازی اعتقاد ما بر این 
است که این فضا نباید جوالنگاه افراد مستعد ارتکاب جرم 
یا سوءاستفاده کنندگان ش��ود. در این زمینه باید به صورت 

منطقی و قاطع عمل کنیم. 
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه خسارت  ها در زمینه های مختلف 
گاهی بر اثر فعل و گاهی بر اثر ت��رک فعل پدید می آیند، به 
موضوع خسارت  ها در سیالب های اخیر اشاره کرد و گفت: 
اگر بسیاری از زیرس��اخت  ها به شکل صحیحی ایجاد شده 
بود، بخش زیادی از خس��ارت  ها به وج��ود نمی آید. رئیس 
قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر ضرورت بهره مندی دستگاه 

قضایی از نقش مردم و سازمان های مردم نهاد به ویژه در حوزه 
پیشگیری از جرایم و کاهش آسیب های اجتماعی تصریح 
کرد: هرچه نهادهای فرهنگی و رسانه  ها فعال تر باشند، شاهد 
کاهش جرایم خواهیم بود. باید از انگیزه  ها و اندیشه های جرم 
جلوگیری کرد و سپس با تشدید نظارت  ها کاری کرد که اساساً 

امکان و ساز و کار ارتکاب جرم وجود نداشته باشد. 
آیت اهلل رئیسی در ادامه با تأکید بر رسیدگی سریع، خارج از 
نوبت و دقیق به پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی و امنیت 
اجتماعی، خاطرنشان کرد: مواردی که جنبه ملی می یابد یا به 
نحوی افکار و وجدان عمومی را درگیر می کند، قطعاً با رعایت 
جوانب قانونی به صورت کامل به مردم اطالع رسانی خواهد 
ش��د. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به حضور زنان در بخش های مختلف دستگاه قضایی 
تا سطح دیوان عالی کشور، بر بهره مندی بیشتر از بانوان در 

سطوح گوناگون قوه قضائیه تأکید کرد. 
آیت اهلل رئیس��ی همچنین با تأکید بر لزوم تقنین هرچه 
بیشتر قوانین حمایتی از بانوان، به نقش زنان در حوزه های 
تربیتی و پیشگیری از جرایم اشاره کرد. رئیس قوه قضائیه 
در خصوص نقش نظارتی دستگاه قضایی نیز اظهار کرد: 
همه مدیران، وظیفه نظارتی بر عهده دارند و این از وظایف 
ذاتی مدیران است. آیت اهلل رئیسی در خصوص حراست از 
جنگل   ها و منابع طبیعی نیز خاطرنشان کرد: در این حوزه 
ان شاءاهلل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع 
طبیعی را که در دادگستری های سراسر کشور وجود دارد، 
فعال تر خواهیم کرد تا از دست اندازی به حقوق بیت المال 

جلوگیری شود. 
رئیس قوه قضائیه در خصوص مشکالت پدیدآمده در خصوص 
مؤسسات اعتباری نیز گفت: این مشکالت با نظارت و انجام 
وظایف قانونی امکان پیشگیری داشت و امیدواریم با تشدید 
نظارت  ها از سوی دستگاه های مسئول دیگر شاهد این قبیل 

معضالت نباشیم. 
آیت اهلل رئیسی در خصوص بررسی عملکرد دستگاه  هایی 
که اقدامات ش��ان موجب وارد آمدن خس��ارت به مردم 
می ش��ود نیز اظهار ک��رد: در این عرص��ه معتقدیم هر 
مسئولی، فارغ از دوران مسئولیتش در هر زمان که ثابت 
شد اقدامش س��بب ایراد خس��ارت به مردم شده است 
باید پاسخگو باشد و در این زمینه نباید صرفاً محدود به 
دوران مسئولیت فرد باشیم. رئیس قوه قضائیه در پایان، 
اطمینان داد که در حد ظرفیت ه��ای قانونی از جوانان 
کارآمد و متعهد در دستگاه قضایی استفاده خواهد کرد. 

از تحريم نفتي امريكا متضرر   اقتصادي ايران تنها کشوري نيست که 
مي شود، چراکه کشورهاي واردکننده نفت در آسيا نظير 
چي�ن و هند ني�ز از اي�ن مس�ئله آس�يب مي بينند. 
به گزارش آس��یا نیکي، چین و هند به عنوان دو کش��ور 
بیش��ترین می��زان واردات نف��ت از ایران که بیش��ترین 
به��ره را از معافیت ه��اي تحریم��ي مي بردن��د نی��ز از 
این مس��ئله آس��یب خواهند دی��د.  در واق��ع خریداران 
آس��یایي نفت ایران ک��ه پیش تر واردات خ��ود را کاهش 
 داده بودن��د ح��اال باید ب��ه ط��ور کام��ل واردات نفت را 

متوقف کنند. 
از نظر دیپلماتیک، کش��ورهاي بزرگ آسیایي نظیر چین 
و هند بر س��ر یک دو راهي س��خت قرار گرفته ان��د،  اما از 
نظر اقتصادي، گزینه ه��اي جایگزین زی��ادي ندارند. در 
صورتي که تحریم ها را نادیده گرفته و به خرید نفت ایران 
ادامه دهند، پاالیش��گاه ها، مؤسس��ات مالي، شرکت هاي 
بیمه اي و کش��تیراني خود را در معرض اقدامات تنبیهي 
امریکا قرار مي دهند. براي بس��یاري از این مؤسس��ات و 
ش��رکت ها قطع دسترس��ي به نظام مالي امری��کا و دالر 
بس��یار مخرب اس��ت و حتي براي چین و با همه آمادگي 
 این کش��ور براي مقابله با امریکا این مس��ئله بسیار گران 
تمام مي شود.  یکي از نگراني هاي اصلي بازار این بود که پس 
از تصمیم امریکا براي عدم تمدید معافیت ها از تحریم نفت، 

قیمت این حامل انرژي در بازار به شدت افزایش یابد. 
براي چین و هند شرایط سخت تر است، چراکه در کنار باال 
رفتن قیمت نفت، این کشورها ش��اهد پایین آمدن ارزش 
پول ملي خود در برابر دالر هس��تند. بنابراین اثر باال رفتن 
قیمت نفت براي آنها بر قیمت حامل هاي انرژي دوچندان 
خواهدبود. البته پس از این اقدام، قیمت نفت رشد چنداني را 
نداشته است. قیمت نفت برنت در حدود ۷۰ دالر باقي مانده 
و تشدید اختالف تجاري بین چین و امریکا که چشم انداز 
رشد اقتصاد جهاني و اقتصاد چین را تیره کرده اند انتظار براي 
کاهش تقاضاي نفت در بازار جهاني را تقویت کرده و از باال 

رفتن قیمت جلوگیري مي کنند. 
از ط��رف دیگ��ر، تضمی��ن امری��کا نس��بت ب��ه اینک��ه 
کش��ورهایي نظی��ر عربس��تان و دیگ��ر اعض��اي اوپ��ک 
کمبود نف��ت ای��ران را جب��ران مي کنند نیز ب��ه کاهش 
نگراني ها در ب��ازار کمک کرده اس��ت. با ای��ن حال توقف 
 خرید نف��ت از ایران براي چین و هند بس��یار گ��ران تمام 

خواهد شد. 
  عراق و عربستان نفت شان را گران کردند

عراق و عربس��تان که مي توانند نفت باکیفیت مشابه نفت 
ایران را به چین و هند صادر کنند، اخیراً قیمت نفت خود را 
براي خریداران آسیایي افزایش داده و حتي در برخي موارد 
به باالترین میزان در چند سال گذشته رسانده اند. در واقع 
اگرچه قیمت نفت خاورمیانه در بازار تعیین مي ش��ود، اما 
تخفیف یا باال بردن قیمت از سوي تولیدکنندگان، مرجع 

واقعي تعیین قیمت در بازار است. 
در واقع میزان تخفیف قیمت از سوي کشورهاي تولیدکننده 
نفت است که مقصد محموله هاي نفتي در آسیا را مشخص 
مي کند. شرکت نفت دولتي آرامکوي عربستان قیمت نفت 
ماه ژوئن براي اروپایي ها و آسیایي ها را افزایش داده است،  اما 
براي امریکا کاهش داده است. عراق هم قیمت نفت خود براي 
همه کشورها را افزایش داده و بیشترین افزایش قیمت نفت 
عراق مربوط به کشورهاي آسیایي است. البته هم عربستان 
و هم عراق با هدف کسب درآمد نفتي بیشتر در حال کاهش 
صادرات به امریکا و روانه کردن نفت بیشتر به آسیا هستند. 

واردات نفت هند از ایران نیز از ۳۴۱ هزار بش��که در روز در 
ماه مارس به ۳۱۷ هزار و ۵۰۰ بش��که در روز در ماه آوریل 
کاهش یافته، اما هنوز ایران حدود ۷ درصد نفت هند را تأمین 
مي کند. ژاپن و کره جنوبي نیز در قالب معافیت ها به واردات 
نفت ایران ادامه دادند که البته حج��م واردات آنها کمتر از 

هند و چین بود. 
به نظر مي رسد باال رفتن قیمت نفت براي مشتریان آسیایي 
زودگذر نبوده است،  چراکه امریکا مصّر به قفل کردن صادرات 

نفت ایران و رساندن حجم آن به صفر است. 

از سال ۲۰۱۴ با سقوط قیمت نفت، این خریداران بودند که 
قیمت را در بازار تعیین مي کردند و این امر باعث شد بسیاري 
از کشورهاي تولیدکننده نفت در تأمین منابع مالي مورد نیاز 

خود با مشکل مواجه شوند. 
این احتمال وجود دارد که تولیدکنن��دگان عمده نفت در 
بازار به خروج ایران از بازار به عنوان فرصتي براي باال بردن 
توان چانه زني خ��ود و بازگرداندن اثرگذاري خ��ود بر بازار 

استفاده کنند. 
جایگزین کردن نف��ت ایران براي هند و چی��ن از دو منظر 
نامطلوب است، نخس��ت اینکه آنها نفت ایران را با تخفیف 
خوب و به صورت اعتب��اري وارد مي کردند و دوم اینکه آنها 
با پرداخت پول نفت به یوآن و روپیه هزینه مبادالت ارزي 
را نیز دور مي زدند. هند و چین همچنین روابط قابل توجه 
اقتصادي با ایران داشته و سرمایه گذاري جدي در این کشور 
انجام داده و مي دهند، در عین حال دو کش��ور به خصوص 
چین در تالش اس��ت تا روابط خود با امریکا را نیز مدیریت 
کنند.  با توجه به همه آنچه گفته شد، یک راه وجود دارد که 
چین و هند بتوانند ابتکار عمل را در این زمینه در دست گیرند 
و آن هم روي آوردن به طرح ایجاد کلوب خریداران نفتي در 
آسیاست که به این دو کشور براي خرید نفت ایران در برابر 
واشنگتن قدرت چانه زني مي دهد. در صورتي که خریداران 
آس��یایي نفت کلوب خریداران را ایجاد کنند مي توانند در 
برابر واشنگتن دست به دس��ت هم داده و شرایط را به نفع 
خود تغییر دهند. ژاپن و کره البته هنوز تمایلي از خود براي 
پیوستن به این کلوب نشان ندادند، اما گزارشات حاکي از آن 
است که چین و هند در حال رسیدن به اجماع در این زمینه 
هستند، حاال زمان آن رسیده است که دو کشور این طرح را 

به واقعیت بدل کنند. 
در صورت تشکیل کلوب نفتي، آنها فقط نباید با اوپک تعامل 
کنند، چراکه به نظر مي رس��د مذاکره ب��ا امریکا از اهمیت 
بیشتري برخوردار باش��د. در واقع بحران تحریم نفت ایران 
فرصتي عالي براي کلوب خری��داران نفتي براي ابراز وجود 

است.

از آغ�از اليروب�ي اروند بر   اقتصادي معاون وزير راه و شهرسازي 
اساس توافق صورت گرفته بين رئيس جمهوري ايران 
و نخست وزير عراق، بعد از ماه مبارك رمضان خبر داد. 
محمد راستاد، درباره الیروبي اروند رود با همکاري کشور 
عراق، گفت: با توجه به اینکه تنها رودخانه قابل کشتیراني 
کشور اروندرود اس��ت، یکي از توافقات در مالقات اخیر 
سران دو کش��ور ایران و عراق، الیروبي اروندرود بود که 
بر این اس��اس، توافق با عراق براي الیروبي اروندرود در 

قالب پروتکل ۱۹۷۵ الجزایر بین دو کشور صورت خواهد 
گرفت که مستلزم بازگشایي دفتر همکاري هاي مشترک 
است . در قالب این دفتر، تمام عملیات الیروبي، ایمني، 
راهنمایي کشتي ها و سایر موارد به صورت مشترک انجام 

خواهد شد. 
وي ادامه داد: پیگیري ها براي الیروب��ي اروند از طریق 
وزارت امور خارجه شروع شد تا جلسات فني را با طرف 
عراقي برگزار کنیم و مکانیزم هاي نهایي براي بازگشایي 

دفتر همکاري شروع شود. 

این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه با بازگشایي دفتر 
مشترک مي توانیم شاهد ش��روع عملیات الیروبي اروند 
باش��یم، افزود: مطابق توافق رئیس جمهوري و نخست 
وزیر عراق شروع عملیات بعد از ماه رمضان خواهد بود. 
تمام تجهیزات سازمان بنادر آماده است تا بالفاصله بعد از 
بازگشایي دفتر مشترک، عملیات الیروبي را شروع کند. 
بر این اساس، اگر طرف عراقي در مذاکرات فني به موقع 
حضور پیدا کند در زمان تعیین شده عملیات الیروبي را 

شروع خواهیم کرد. 

عضو شوراي ملي زعفران گفت: توليد زعفران قدمت 
س�ه هزار س�اله در ايران دارد، اما قاچ�اق زعفران و 
پي�از زعفران تيش�ه به ريش�ه اين صنع�ت مي زند. 
علي حسیني، عضو شوراي ملي زعفران در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران »جوان« گفت: اگرچه دالالن به سبب 
منافع فعلي به خروج زعفران از مرز هاي کشور دلخوش 
هس��تند، اما این امر ب��ه ضرر بزرگ تری��ن تولیدکننده 

زعفران تمام مي شود. 
حس��یني با اش��اره به اینکه ۹۰ درصد قاچاق زعفران از 
طریق افغانستان صورت مي گیرد، بیان کرد: افغانستان از 
برخي تعرفه ها و بخشودگي ها در منطقه برخوردار است، 
بنابراین با قاچاق محصول و برندسازي زعفران ناب ایراني 
به اسم خود، ضربه مهلکي به تولید و صادرات طالي سرخ 
کش��ور وارد مي کند؛چراکه با افزایش تولید و سطح زیر 
کشت محصول در افغانستان دیگر حرفي براي گفتن در 

بازار هاي هدف نخواهیم داشت. 

عضو شوراي ملي زعفران گفت: در سال حمایت از رونق 
تولید و شکوفایي اقتصاد باید توجه و حساسیت بیشتري 
نس��بت به کاال هایي که قابلیت صادراتي دارند، صورت 

گیرد تا چرخ اقتصاد و صنعت بچرخد. 
حسیني با تأکید بر این مسئله که دستگاه هاي مسئول 
باید حساسیت بیش��تري نس��بت به خروج غیرقانوني 
زعف��ران ایراني از کش��ور داش��ته باش��ند، بی��ان کرد: 
وزارتخانه هاي ذي ربط همچون وزارت جهاد کشاورزي، 
وزارت صمت و گمرکات کش��ور باید با جدیت بیشتري 
مس��ئله جلوگیري از قاچاق زعفران از مرز هاي کشور را 
پیگیري کنند تا زیاني به تولید این محصول استراتژیک 

کشور وارد نشود. 
این مقام مس��ئول نس��بت به خروج پی��از زعفران طي 
روز هاي آتي از مرز هاي کشور هشدار داد و گفت: با توجه 
به فصل کشت زعفران از روز هاي آتي، خطر خروج پیاز 
از مرز هاي کشور همانند س��ال هاي گذشته گریبانگیر 

کشاورزان خواهد شد، از این رو مسئوالن ذي ربط باید با 
جدیت بیشتري وارد میدان شوند و از این پدیده شوم که 

به ضرر تولید ملي تمام مي شود، جلوگیري کنند. 
وي ادام��ه داد: اگرچ��ه سال هاس��ت که مس��ئوالن و 
دولتمردان همانند مردم و کش��اورزان نسبت به خروج 
زعفران و پیاز زعفران از مرز هاي کشور انتقاد مي کنند، 
اما این موضوع کافي نیست و حتماً باید تمهیدات جدي 

براي جلوگیري از این نابساماني ها بیندیشند. 
حس��یني در پایان با اش��اره به اینکه باید از محصوالتي 
نظیر زعفران، پسته و فرش همانند چاه هاي نفت کشور 
مراقبت کرد، گفت: مسئوالن همان قدري که نسبت به 
چاه هاي نفت حساس��یت دارند، باید نسبت به زعفران 
به عنوان یکي از محصوالت اس��تراتژیک و تجدید پذیر 
حساسیت داشته باشند تا در س��الي که با بحران تأمین 
ارز و صادرات روبه رو هستیم، اقتصاد کشاورزي و مناطق 

محروم دچار مشکل نشود. 

يادداشت هاي امروز

مرهم که نيستيد  نمک به زخم قهرمانان نپاشيد
سعيد احمديان

۱۳

الزامات پيروزي در نبرد اراده ها
سيدعبداهلل متوليان

۲

خالصه وضعيت ما و امريکا
 هادی محمدی

۱۵

 كاهش هزار تني زباله 
در تهران پس از گراني دالر!

   مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران: باالرفتن 
قیمت ارز و افزایش قیمت کاالها تأثیر زیادي بر تولید پسماند 
شهري داشته است که سبب شده شهروندان سنجیده تر و به 
اندازه نیاز خرید کرده و ضمناً در مصرف نیز تا حد امکان کاال 

را استفاده نمایند |  صفحه 3

ويژه هاي جوان  

 الريجاني گزينه فراکسيو ن مستقلين
 سيل فراموش شده؟!

صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه  28 ارديبهشت 1398   - 12 رمضان 1440
سال بيست و يكم- شماره 5654 - 16 صفحه

قيمت: تهران و استان البرز 1000تومان
 شهرستان ها 500 تومان

حباب جنگ طلبي امريکا  تركيد

شمار ش��هدا و زخمی های حمالت جنگنده های ائتالف متجاوز س��عودی به صنعا 
همچنان در حال افزایش است . درپی حمالت متعدد جنگنده های سعودی به مناطق 
غیرنظامی یمن شمار شهدا و مجروحان به ۷۷نفر رسید. عضو دفتر سیاسی جنبش 

انصاراهلل یمن در گفت وگو با ش��بکه تلویزیونی روس��یاالیوم، به عربستان سعودی و 
امارات عربی متحده هشدار داد در صورتی که در سیاست خود درباره یمن بازنگری 

نکنند، یمنی   ها وارد ریاض و ابوظبی خواهند شد | صفحه 15

جامعه اطالعاتی امريكا موضع تهاجمی کاخ سفيد را »اشتباه محاسبه « درباره رفتار ايران می داند

انصاراهلل: روزي وارد رياض و ابوظبي مي شويم

   بين الملل

 برخ��ی مقام ه��ای امریکایی به وال اس��تریت ژورنال گفته ان��د که ترامپ به 
مشاوران ارشد خود گفته که خواهان درگیری نظامی با ایران نیست 

  ترامپ دیروز مجدداً در یک توئیت جداگانه  بحث هاي جنگي رسانه هاي امریکا را 
»جعلي و با پوشش نادرست و متقلبانه« خواند که به امریکا آسیب مي زند| صفحه 15


