
  تأیید بازداش�ت متهم پرون�ده بابك زنجاني، دیروز همزمان با ارسال سیگنال های حرکت نفتکش توقیفی ایران سیگنال های سیاسی نیز از لندن در تأیید آن ارسال شد
کذب بودن خبر فیلترینگ اینستاگرام و راه اندازي 
مجتمع ویژه رس�یدگي ب�ه جرائم اقتص�ادي در 
دادگس�تري اس�تان تهران، از موضوعات مطرح 
ش�ده در نشس�ت خبري روزگذش�ته سخنگوی 

قوه قضائیه بود

 روزانه 45 میلیون لیتر بنزین در پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس تولید مي شود

با وجود اذعان آموزش و پرورش و سازمان حفاظت 
محیط زیست بر غیرقانوني بودن مدارس طبیعت 

این مدارس همچنان بازند

بررسي تأکید رهبر انقالب بر استفاده از 
 ظرفیت هاي داخلي در گفت وگوي »جوان« 

با کیومرث هاشمي

 روز گذش�ته پس از چهار م�اه میعاد صالحي 
مدیرعامل جوان صندوق بازنشس�تگي کشوري 

گویا به دستور رئیس جمهور برکنار شد

پرونده خودروساز بزرگ 
 با 23 متهم 

به دادگاه ویژه رفت

تولید نیمي از بنزین کشور 
مدیون  قرارگاه خاتم االنبیا

 فعالیت غیرقانوني 
 »مدارس طبیعت« 

طبیعي نیست!

  س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی از اضافه شدن 60 تا 
70 کیلو به ذخایر اورانیوم غنی ش��ده خبر داد و گفت که 
میزان اورانیوم غنی شده 4/5 درصد کشور به 370کیلوگرم 

رسیده است | صفحه 15

  مذاک��ره عزتمندانه و با تكیه بر مقاومت فعال با تمامي 
کش��ورها جز امری��كا مي تواند ثمرات فراواني براي کش��ور 
داشته باشد، چرا که مذاکره الزاماً یك راه حل مناسب براي 

چالش هاي موجود جهاني نیست | صفحه 2

 ذخایر اورانیوم ایران 
به 370 کیلوگرم رسید

 اروپایی ها با مذاكره 
فقط زمان مي خرند

 قهرماني با مربي ایراني 
ارزش و لذت دیگري دارد

 بركناري مدیر
 صندوق سياست زده
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رهبر معظم انقالب در دیدار هیئتی از جنبش انصاراهلل یمن:

قدرتمندانه مقابل توطئه تجزیه یمن بایستید

اقتدار در تنگه، رهایی در جبل الطارق

  سیاسی در دی�دار عص�ر دی�روز 
هیئتی از جنبش انصاراهلل 
یمن با حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اسالمی، نامه آقای سیدعبدالملك بدرالدین، رهبر 
ش�د.  ایش�ان  تقدی�م  انص�اراهلل  جنب�ش 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، رهبر 
انقالب اسالمی در این دیدار با تمجید از ایمان، ایستادگی، 
هوشمندی و روحیه جهادی مردم یمن در برابر یك تجاوز 
وحشیانه و گس��ترده، تأکید کردند: هر ملت مؤمنی که به 
خدای متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشته باشد، قطعاً 
پیروز خواهد شد و بر همین اساس بدون شك پیروزی با ملت 

مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، شهادت ابراهیم بدرالدین برادر آقای 
سیدعبدالملك بدرالدین را تبریك و تسلیت گفتند و با تجلیل 
از خانواده بزرگ و مجاهد بدرالدین و گرامیداشت شهید حسین 
بدرالدین، افزودند: مردم یمن با تمدن عمیق و تاریخی خود و 
با روحیه مجاهدت و ایس��تادگی که در این پنج سال از خود 
نشان داده اند، آینده خوبی را در پیش دارند و به لطف خداوند، 
دولتی قوی را تشكیل خواهند داد و در چارچوب آن دولت، به 
پیشرفت خواهند رسید. ایشان با تأکید بر اینكه سعودی   ها و 
اماراتی   ها و حامیان آنها که مرتكب جنایات بزرگی در یمن 
شده اند، قطعاً به نتیجه نخواهند رسید، خاطرنشان کردند: 

آنها به دنبال تجزیه یمن هس��تند که باید با قدرت در مقابل 
این توطئه ایستاد و از یمِن یكپارچه، متحد و با تمامیت ارضی 
حمایت کرد.  رهبر انقالب اسالمی گفتند: حفظ یكپارچگی 
یمن با توجه به عقاید دینی و قومیت های مختلف این کشور 

نیازمند گفت وگوهای یمنی – یمنی است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به جنایت های سعودی   ها و 
همراهان آنها در یمن به ویژه در روز عید قربان، افزودند: آنچه 
در یمن می گذرد، واقعیت دنیای امروز و مدعیان حقوق بشر 
است. ایشان با اشاره به مواضع ضد امریكایی و ضدغربی نظام 
جمهوری اسالمی تأکید کردند: این مواضع براساس تعصب 
نیست بلكه براساس واقعیات و عملكرد دولتمردان امریكا و 
غرب است که با ظاهری انس��انی و مدنی و اخالقی، بد  ترین 
جنایت  ها را انج��ام می دهند و به طور دائم نی��ز َدم ازحقوق 
بشر می زنند.  رهبر انقالب اسالمی بی تفاوتی دنیای غرب 
را در قبال جنایاتی که در یمن و فلسطین رخ می دهد، یك 
نمونه از واقعیات دنیای امروز برشمردند و افزودند: باید با این 
قدرت های جنایتكار، با قدرت ایمان و مقاومت و اتكا به نصرت 

الهی، مواجه شد و تنها راه همین است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به تحریم   ها و فشارهای 
گوناگون به جمهوری اسالمی ایران از ابتدای پیروزی انقالب 
تاکنون به خصوص دردوران هش��ت سال جنگ تحمیلی و 
مش��كالت تأمین نیازهای اولیه دفاعی، خاطرنشان کردند: 

به رغم تحریم های 40 ساله ملت ایران با ایستادگی و ایمان 
و جهاد اکنون به توانایی های مهمی در زمینه س��الح های 
دفاعی خود دست یافته است.  ایشان در پایان ضمن اعالم 
حمایت از مجاه��دت زنان و مردان مؤم��ن و مقاوم یمن، از 
هیئت یمنی خواستند، سالم ایشان را به برادر مجاهد و عزیز، 
س��یدعبدالملك بدرالدین و همچنین ملت مؤمن و مقاوم 

یمن برسانند. 
در ابتدای این دیدار آقای محمد عبدالس��الم، س��خنگوی 
جنبش انص��اراهلل یمن ضمن ابالغ س��الم های گ��رم آقای 
س��یدعبدالملك بدرالدین، رهبر جنبش انص��اراهلل و همه 
مجاهدان و رزمندگان یمنی خطاب به رهبر انقالب اسالمی 
گفت: ما والیت شما را امتداد خط پیامبر اسالم)ص( و والیت 
امیرالمؤمنین)ع( می دانیم و مواضع حیدری و علوی شما در 
حمایت از مردم مظلوم یمن را ادامه خط امام خمینی)ره( و 

مایه برکت و بسیار روحیه بخش می دانیم. 
وی با تأکید بر اینك��ه مواضع رهبر جمهوری اس��المی در 
حمایت از مظلومان جهان به ویژه مردم یمن، یك موضع دینی 
و اعتقادی است، گفت: مردم یمن که در شرایط بسیار سختی 
به سر می برند با دست خالی اما با ایمان و ثبات قدم در مقابل 
تجاوز 17 دولت ایستاده اند و به شما قول می دهیم که ملت 
یمن منسجم و همچون یَد واحد به استقامت و ایستادگی خود 

در مقابل تجاوز ظلم، تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد. 

نفتکش گریس- 1 که 40 روز    بین الملل
پی�ش، ب�ا دزدی دریای�ی 
انگلیس در آب های جبل الطارق توقیف شده بود، دیروز 
سیگنال  هایی متفاوت از قبل فرستاد که عالمت تمکین 
لندن مقابل اقتدار دریایی ایران در خلیج فارس است. روز 
سه   ش�نبه س�اعاتی بعد از اینک�ه مؤسس�ه رهگیری 
کشتیرانی معروف به »تنکرز تراکرز « از ارسال سیگنال 
تغییر مسیر نفتکش »گریس -1« خبر داد، سیگنال های 
متفاوت سیاسی هم از لندن مخابره شد. همزمان معاون 
سازمان بنادر و کشتیرانی ایران از آزادی قریب الوقوع 
نفتکش ایرانی خبر داد و مقام دولت محلی جبل الطارق 
نیز با گفتن اینکه  »دستور توقیف نفتکش ایرانی   شنبه 
آینده منقضی می ش�ود«به طور تلویحی تأیید کرد که 
آزادی نفتکش حامل سوخت ایران قریب الوقوع است.

لندن در چهلمی��ن روز توقی��ف نفتكش حامل س��وخت 
ای��ران در جبل الطارق، س��یگنال  های سیاس��ی متفاوت از 
قبل مخابره می کند. اولین س��اعات بامداد دی��روز بود که 
مؤسس��ه رهگیری خطوط کش��تیرانی »تنك��ر تراکرز « از 
ارس��ال س��یگنال تغییر مقصد نفتكش توقیف شده ایرانی 
به سمت مراکش خبر داد، گزارش��ی که ابتدا با تردید  هایی 
روبه رو ش��د ام��ا موضع گی��ری معاون س��ازمان بن��ادر و 
 کشتیرانی ایران نشان داد که سیگنال های ارسالی نفتكش 
گریس -1 با س��یگنال های سیاس��ی که از لن��دن و تنگه 
جبل الطارق ارسال می شود، همخوان است. جلیل اسالمی، 
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی 
ایران، از عالقه بریتانیا برای آزادسازی کشتی ایران  خبر داده و 
گفته که »اسنادی بین دو کشور مبادله شده که به آزادسازی 

این کشتی کمك می کند.«   اسالمی به جزئیات بیشتری در 
این باره اشاره نكرده ولی تأکید کرده که با توجه به رایزنی های 
دولت جمهوری اسالمی ایران پیش بینی می کند در آینده 
بسیار نزدیك نفتكش »گریس « با پرچم ایران به فعالیت خود 
در آب های بین المللی ادامه دهد. سخنان این مقام ایرانی که 
صبح دیروز ابراز شد، گمانه زنی  ها درباره آزادی نفتكش ایرانی 
را بیشتر کرد تا جایی که یك مقام وزارت امور خارجه انگلیس با 
گفتن اینكه انجام تحقیقات درباره نفتكش گریس -1 »بر عهده 
دولت محلی جبل الطارق است و مقامات منطقه جبل الطارق 
باید در مورد آن تصمیم گیری کنند« اولین سیگنال های تغییر 
مسیر لندن در بحران نفتكش  ها را به جهان خارج مخابره کرد. 
دولت محلی جبل الطارق در واکنش به خبرهای منتشر شده، 
ضمن اینكه گفته تالش می کند تنش های ناشی از توقیف 
نفتكش ایرانی گریس - 1 را برطرف کن��د، تأکید کرده که 
دستور توقیف این نفتكش ایرانی    شنبه آینده منقضی می شود. 
هرچند دولت محلی جبل الطارق درباره تمدید یا عدم تمدید 
حكم صادر شده اظهار نظری نكرده ولی شواهد و قرائن حاکی 

از آزادی نفتكش گریس 1 طی روزهای آینده است. 
آزادی نفتكش حامل سوخت ایران در شرایطی انجام می شود 
که دولت لندن تاکنون با اس��تناد به تحریم ه��ای اتحادیه 
اروپایی علیه س��وریه، توقیف نفتكش ایرانی را قانونی اعالم 
می کرد. با این حال، ناظران می گویند که هزینه های ادامه 
توقیف نفتكش ایرانی برای انگلیسی  ها در حال افزایش است، 
به خصوص که ایران با فاصله  کوتاهی بعد از توقیف گریس-1 
نفتكش امپرو را توقیف کرد. از این گذش��ته دولت بوریس 
جانسون، نخست وزیر جدید بریتانیا که با چالش بزرگی مانند 
برگزیت دست و پنجه نرم می کند، به دنبال این است تا با حل 

مشكل توقیف نفتكش امپرو به سایر مشكالت داخلی از جمله 
مسئله برگزیت بپردازد. نشنال اینترست چندی قبل با اشاره 
به تضعیف نیروی دریایی انگلیس نوشت: »بریتانیای کبیر 
روزگاری نیروی دریایی شگفت انگیزی داشت. ناوهای جنگی 
آن کشور دارای اسامی ای مانند اولتیماتوم یا ضرب االجل، 
شجاع و غیرقابل توصیف بودند. ناوگان دریایی بریتانیا بیش 
از آنكه باعث ایجاد حس غرور مل��ی در میان بریتانیایی   ها 
شود باعث کسب اطمینان و تضمین تأمین منافع بریتانیا   

می شد«. 
در حالی که به نوشته نشنال اینترست، امروز ناوگان دریایی 
بریتانیا تنها ب��ه 19 ناوگان جنگی س��طحی حاضر در آب 
تقلیل یافته است که نیمی از آنها در حال نگهداری هستند 
و همچنین فقط 10 زیردریایی در آب فعال دارد، این نتیجه 
عدم سرمایه گذاری متناوب در حوزه دفاعی بریتانیا است. 
این نشریه می نویس��د:»نتیجه این سرمایه گذاری ناموزون 
آن است که بریتانیا و سایر کشورهای غربی امروز با کمترین 
قابلیت و توانایی حفاظت از منافع خود مواجه هستند و تقریباً 
هیچ توانای��ی ای در جلوگیری از رفتار نظام��ی که اخیراً در 
خلیج فارس از س��وی ایران دیده ایم ندارند.« نشریه آلمانی 
 دی ولت  نیز نوشته است:  »پس از آنكه ایران یك تانكر نفتی 
انگلیس��ی را در خلیج فارس به فاصله چند مایل دریایی از 
کشتی جنگی انگلیسی ربود و آن را به بندر عباس منتقل کرد، 
لندن متوجه شده که تقریباً هیچ گزینه ای برای مقابله با ایران 
ندارد. بنابراین مهم  ترین موضوع این است که لندن راه حلی 
پیدا کند تا وجهه خود را حفظ نماید، اما در عین حال به بحران 
بین المللی کنونی در یكی از مهم  ترین تنگه های جهان بیش 

از پیش دامن نزند.«

ويژه هاي جوان  
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه  23 مرداد 1398   -    12 ذی الحجه1440
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قیمت: 1000  تومان

اقتدار در تنگه، رهایی در جبل الطارق
   بین الملل

نفتكش گریس- 1 که 40 روز پیش، با دزدی دریایی انگلیس در آب های جبل الطارق توقیف 
ش��ده بود، دیروز سیگنال  هایی متفاوت از قبل فرس��تاد که عالمت تمكین لندن مقابل اقتدار 
دریایی ایران در خلیج فارس اس��ت. روز سه   ش��نبه س��اعاتی بعد از اینكه مؤسس��ه رهگیری 
کش��تیرانی معروف به »تنكرز تراکرز « از ارسال س��یگنال تغییر مسیر نفتكش گریس -1خبر 

داد، س��یگنال های متفاوت سیاس��ی هم از لندن مخابره ش��د. همزمان معاون سازمان بنادر و 
کشتیرانی ایران از آزادی قریب الوقوع نفتكش ایرانی خبر داد و مقام دولت محلی جبل الطارق 
نیز با گفتن اینكه  »دستور توقیف نفتكش ایرانی   شنبه آینده منقضی می شود«به طور تلویحی 

تأیید کرد که آزادی نفتكش حامل سوخت ایران قریب الوقوع است |  همین صفحه

قدرتمندانه مقابل توطئه تجزیه یمن بایستید
رهبر معظم انقالب در دیدار هیئتی از جنبش انصاراهلل یمن:

سخنگوی جنبش انصاراهلل: قول می دهیم ملت یمن تا پیروزی کامل مقاومت کند
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