
  دادگاهی در امریکا بر اس�اس ش�کایت دولت 
ای�ن کش�ور، حکم توقی�ف نفتکش گری�س 1 در 
جبل الطارق را صادر کرده است. ظاهراً امریکایی ها 
هم هوس کرده اند یکی از کشتی      ها یا ادوات نظامی 
خود یا اذناب شان در تنگه      هایی که مقاومت بر آن 

تسلط دارد، شکار نیروهای مؤمن شود

معاون مؤسسه پیام آزادگان در گفت وگو با »جوان«:

رئیس ستادکل نیروهاي مسلح خبر داد

 حجت االسالم دائي زاده در گفت وگو با »جوان« 
 از لحظات تلخ و شیرین 7 سال اسارت مي گوید

ادامه موج امیدواري از اصالحات انقالبي در قوه 
قضائیه با نامه حمایتي 500 استاد دانشگاه

  محت�واي کت�ب درس�ي م�ا خالقی�ت را از 
دانش آموزان ایراني گرفته است این موضوع در 
مقایس�ه با متد آموزشي دو کش�ور چین و نروژ 

بیشتر عیان مي شود

هوس شکار شدن 
کشتی های امریکایی!

ایران در آستانه 
ساخت موتور هواپیما و 

بالگردهاي روز دنیا

 قضاوت  انقالبي
 انقالب قضايي

 پرسش های لحظه اسارت را 
کتاب کردیم

 امپراتوری  فشل 
كتاب درسي در ايران
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عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت وگو با »جوان« مطرح کرد
مردم، نخبگان و نمایندگان مجلس همراه با تصمیمات انقالبی رئیس قوه قضائیه

وزیر اطالعات: مردم باید از شنیدن اسم وزارت اطالعات احساس امنیت كنند

نیویورک تایمز: با ترامپ، جهان به سوی هرج  و مرج در حركت است

 شهیدی: آزادگان سفیران سرافراز كشورمان 
در دوران اسارت بودند

 اسفندماه سال 
 مهسا گربندی
  جوان آنالین

گذشته بود که 
آی�����ت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی از سوی رهبر معظم 
انقالب، ب�ه عن�وان رئیس ق�وه قضائیه 
معرفی ش�د. آغ�از اصالح س�اختار قوه 
قضائی�ه، برخ�ورد ب�ا فس�اد درون قوه 
قضائی�ه، بازدید ه�ای س�رزده، انفصال 
۶0قاضی متخل�ف از خدم�ت و تأکید بر 
برخورد قاطع با مفسدان از جمله اقداماتی 
بوده که رئیس قوه قضائیه جدید در مدت 
پنج ماه فعالیت خود در ق�وه انجام داده 
است. اهتمام ویژه قوه قضائیه به مسئله 
امنی�ت روان�ی و اخالق�ی جامع�ه نیز با 
استفاده از پتانسیل رس�انه ای و مردمی 
رقم خورده است که باید به آن اشاره کرد. 
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی درباره اقدامات  
سیدابراهیم رئیسی در مدت فعالیت خود در قوه 

قضائیه به خبرنگار »جوان آنالین« می گوید: 
»طرح   هایی که آقای رئیسی در قوه قضائیه در 
این مدت پنج ماهه مط��رح و اجرا کرده بیانگر 
این اس��ت که هم از دید مردم به این موضوع 
نگاه می کند و هم از دید قاضی القضات به عنوان 
رئیس قوه که مسئولیت س��نگینی را برعهده 
دارد.« او ادامه می دهد: »عملکرد سیدابراهیم 
رئیسی در این مدت نشان می دهد که او شناخت 
کامل و درستی از فضای جامعه و مطالبات مردم 
و همچنین فضای داخلی قوه قضائیه دارد، به 
همین دلیل باعث شده تا رفتار   ها و تصمیمات 
ایشان مورد اقبال عموم مردم و جامعه و نخبگان 
قرار بگیرد.« پورمختار با بی��ان اینکه با تداوم 
روندی که آیت اهلل رئیسی در پیش گرفته است، 
قطعاً ق��وه قضائیه به موفقیت خواهد رس��ید، 
اظهار می دارد: »درباره مبارزه با فس��اد چه در 
داخل قوه قضائیه و چه در خارج از آن امیدواری 
بسیار زیادی ایجاد شده است. از طرفی، ارتباط 
مستقیم آقای رئیسی با مردم، قضات، محکومین 

و محبوسین و گرفتن دیدگاه و نظرات مستقیم 
آنها موجب غنا بخشیدن به تصمیمات و حرکت 

مبتنی بر حق و عدالت شده است.«
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
به استقبال مردمی و بس��یاری از نمایندگان 
مجلس از تصمیمات انقالبی ک��ه قوه قضائیه 
در پیش گرفته است اشاره می کند و می گوید: 
»خوش��بختانه هم��کاری و همراهی بس��یار 
خوبی از جانب مردم و نخبگان نیز در مس��یر 
فعالیت های قوه قضائیه وجود دارد، همچنین 
اس��تقبال ویژه ای در مجلس شورای اسالمی 
برای اع��الم آمادگی برای همکاری با ایش��ان 
مشاهده می شود.« او تصریح می کند: »برخورد 
با فساد و مفسدان اقتصادی یک فصل دیگری 
از کار باارزش رئیس قوه قضائیه اس��ت. اینکه 
اعالم کرده برخورد با فساد اقتصادی جای راه 
و رابطه ای را ندارد و هیچ مرزی را نمی شناسد، 
احساس بسیار خوبی را در جامعه و ترسی را در 
دل مفسدانی که در گوشه و کنار دستگاه های 

مختلف نشسته اند ایجاد کرده است. این رویه 
به طور حتم با تداوم و قاطعیتی که شاهد هستیم 
در کوتاه مدت اثربخش خواهد شد و امیدواریم 
که این موضوعات مهم با قاطعیت ادامه داشته 
باشد تا شاهد ریشه کن شدن فساد اقتصادی در 

جامعه باشیم.«
پورمختار درباره پرونده س��ازی   ها و س��اختن 
شایعات برای مانع ش��دن از ادامه فعالیت های 
قوه قضائیه در برخورد با فساد اظهار می دارد: 
»همانطور که مقام معظم رهبری در آن بیانیه 
هشت ماده ای خود خطاب به سران قوا فرمودند، 
ممکن است سوءاستفاده کنندگان از ثروت های 
ملی فریاد   ها و نعره های مخالفت س��ر دهند یا 
شایعات و حرف و حدیث   هایی را مطرح کنند. 
باالخره این مفس��دان برای رسیدن به اهداف 
خود از در های مختلف وارد می ش��وند. اما این 
مخالفت   ها نباید تأثیری در عزم راسخ قوه قضائیه 
داشته باشد  و نباید در روند فعالیت های جدی و 

اساسی این قوه خللی ایجاد شود.«

  سیاسی باید به گونه اي 
عمل کنیم که 
مایه آرامش دل ها باشیم و مردم از شنیدن 
اسم وزارت اطالعات احساس امنیت و آرامش 
و دش�منان احس�اس خطر و واهم�ه کنند. 
حجت االسالم سید محمود علوي، وزیر اطالعات 
روز گذش��ته در گردهمایي مدیران حراست 
دانش��گاه ها، پژوهش��گاه ها و پارك هاي علم و 
فناوري که در دانشگاه عالمه طباطبایي برگزار 
شد، فعالیت حراست ها در مراکز علمي را با توجه 
به ضرورت وجود آرامش در کنار امنیت افزود: در 
میان عناصر علمي اقدامات حراستي از ظرافت 
خاصي برخوردار است و باید بسترهاي جرم و 
خالف را با تدبیر به حداقل برسانند و به جاي 

مچ گیري، دست گیري کنند. 
علوي اقدامات حراس��ت ها را ب��ه منزله نقش 

اورژان��س توصی��ف ک��رد و گف��ت: در کن��ار 
اطالع رس��اني موارد ب��ه دس��تگاه اطالعاتي 
بای��د تدابی��ر الزم را براي رفع مس��ائل جزئي 

بیندیشند. 
وزیراطالعات تأکید کرد: مردم باید به گونه اي 
احس��اس کنند که در تأمین امنیت مشارکت 
کنن��د و در این فض��اي غیرامنیتي خالقیت، 
نوآوري و ابداعات ش��کوفه خواه��د زد. علوي 
گفت: اگر بخواهیم به کشور خدمت کنیم باید به 
گونه اي تدبیر کنیم که فضاهاي علمي باز و مملو 
از آرامش و امنیت باشد چرا که در این شرایط 
افراد دچار عقده نمي شوند و جهت گیري مخرب 
پیدا نمي کنن��د. وزیر اطالعات ب��ا بیان اینکه 
رفتارهایي موجب ایجاد عقده حقارت مي شود 
گفت: مصونیت جامعه مستلزم حفظ کرامت 
انسان هاست و در این صورت شاهد فراز مغزها 

نخواهیم بود.  وزیر اطالعات با اش��اره به اینکه 
آرامش جامعه حتي موج��ب ارتقای فرهنگ 
دیني مي شود، گفت: باید به گونه اي عمل کنیم 
که مایه آرامش دل ها باشیم و مردم از شنیدن 
اسم وزارت اطالعات احساس امنیت و آرامش و 

دشمنان احساس خطر و واهمه کنند. 
دکترعل��وي اکثریت دانش��جویان و جامعه 
علمي را همراه و همدل نظام اسالمي دانست 
و گفت: دانش��جویان فرصت براي نظامند و 
باید هوشیارانه جلوي نفوذ دشمنان را براي 
تبدیل ظرفیت دانش��جویان به تهدید علیه 
نظام بگیریم. وزیر اطالعات دو قطبي کردن 
جامعه را یک��ي از اقدامات دش��منان اعالم 
کرد و گفت: توس��عه چتر اطالعاتي و رصد و 
اشراف اطالعاتي و حفظ و صیانت از اساتید، 
دانشجویان و نخبگان در برابر نفوذ دشمنان از 

جمله اقدامات ضروري مجموعه هاي حراست 
دانشگاه هاست. 

وزیر اطالعات حراس��ت ها را از ورود به دسته 
بندي هاي سیاس��ي منع کرد و گف��ت: امیال 
سیاس��ي و جناحي نباید در تصمیم گیري ها 
تأثیرگذار باشد و استقالل اقدامات اطالعاتي 
به منزله نفي اصولگرایان یا اصالح طلبان نیست 
بلکه در کنار احترام به همه جریانات سیاسي در 
اقدامات حرفه اي ذره اي این جناح بندي ها را 
دخالت نمي دهیم و به نفع یا علیه کسي اقدام 
نمي کنیم. علوي با اش��اره به اینکه مشارکت 
حداکثري مردم در انتخابات موجب تودهني 
زدن به ترامپ و هیئت حاکمه امریکا مي شود 
گفت: باید از دو قطبي شدن فضاي دانشگاه ها 
در دوران انتخابات و موج س��واري دش��منان 

جلوگیري کرد. 

  بین الملل روزنام����ه 
نیویورک تایمز 
در گزارشی به نقش دولت امریکا در برهم 
 زدن نظ�م جهان�ی اش��اره ک���رد و 
نوش�ت ک�ه ورود ترامپ ب�ه بحران  های 
جهان�ی اوض�اع را بدت�ر ک�رده اس�ت. 
نیویورك تایمز روز   ش��نبه در گزارشی به نقش 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در ایجاد هرج 
و مرج در جهان اشاره کرد و نوشت: »در جهانی 
که به سمت هرج و مرج در حرکت است، شاهد 
سیاست  خارجی غیرقابل پیش بینی، غیراخالقی 

و ناشایست ترامپ هستیم«. طبق این گزارش، 
ترامپ به طور سیستماتیک، در حال تضعیف 
ائتالف   ها و ضربه زدن به ساختار دیپلماتیک و 
امنیت ملی امریکا است. این روزنامه ادامه داد که 
ترامپ در کارنامه دو و نیم ساله ریاست  جمهوری 
خود، با نظ��م جهانی همچون ب��ازی »جنگا« 
برخورد کرده اس��ت و به صورت پشت سر هم 
تکه   هایی از این نظم جهانی را بیرون کشیده و آن 
را برهم زده است و گرچه برای مدتی این نظم تا 
حدی حفظ شد اما در حال حاضر ساختار کلی 
جهان متزلزل شده است. طبق این گزارش، در 

بسیاری از موضوعات بین المللی، ورود ترامپ به 
برخی موضوعات و چالش ها، به بدتر شدن اوضاع 
ختم می شود. سوزان تورنتون، دستیار موقت 
وزیر امور خارجه امریکا در امور ش��رق آس��یا و 
اقیانوسیه در خصوص نقش مخرب دولت ترامپ 
در امور بین الملل��ی می گوید: »تقریباً هر آنچه 
آنها انجام می دهند، اقدامی اشتباه است«. این 
گزارش سپس به عنوان نمونه به نقش ترامپ 
در بحران کشمیر بین پاکس��تان و هند اشاره 
کرد و نوشت، در ماه ژوئیه، ترامپ در حین دیدار 
»عمران خان « نخست وزیر پاکس��تان از کاخ 

سفید، پیشنهاد میانجیگری میان پاکستان و 
هند را مطرح و حتی تصریح ک��رد که »نارندرا 
مودی« نخس��ت وزیر هند درخواست چنین 
چیزی را مطرح کرده اس��ت. این گزارش ادامه 
داد، دولت مودی خیلی سریع ادعای واشنگتن را 
رد کرد و در واقع اظهارات ترامپ، زنگ هشداری 
برای هند به وجود آورد زیرا هند مدت   ها است 
که مخالف مداخله کشورهای خارجی در امور 
کشمیر است و دو هفته بعد از اظهارات ترامپ، 
هند نظامیان خود را به منطقه کشمیر و در مرز 

پاکستان اعزام کرد. 

  پایداری آزادگان م�ا تا 
آخرین گلوله 
خود جنگیدن�د و اکثراً مجروح ش�دند و 
سپس به اسارت دش�من درآمدند و هیچ 
یک از آنها خود را تسلیم دشمن نکردند.
به گ��زارش »ج��وان«، حجت االس��الم س��ید 
محمدعلی ش��هیدی، رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران روز    شنبه ۲۶ مردادماه در کنگره ملی 
و همایش سراسری الماس های درخشان گفت: 
آزادگان ما تا آخرین گلوله خود جنگیدند و اکثراً 
مجروح شدند و سپس به اسارت دشمن درآمدند 
و هیچ یک از آنها خود را تسلیم دشمن نکردند. 
اسرای عراقی به محض دستگیری به رهبر ایران 
سالم می فرستادند اما آزادگان عزیز ما وقتی اسیر   
می شدند با شجاعت می ایستادند و مرگ بر صدام 
می گفتند و رهبر معظم انق��الب در رابطه با این 
عزیزان فرمودند دوران پررنج اسارت آزادگان ما 
را به الماس های درخش��ان تبدیل کرد.   معاون 
رئیس جمهور آزادگان را س��فیرانی دانست که 

تمام نقشه   ها و برنامه های دشمن را بر هم زدند و 
افزود: بیش از ۴۲ هزار نفر از عزیزان ما در کشور 
عراق اسیر بودند که ۳۶ هزار نفر از آنها رزمنده و 
بقیه از مردم عادی بودند. حدود ۲۴ هزار نفر از این 
عزیزان تا زمان آزادی از چشم صلیب سرخ پنهان 
نگه داشته شده بودند و کسی از آنها خبر نداشت.  
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: حدود 
۵۰۰ نفر از هموطنان ما در زندان های رژیم بعث 
به شهادت رسیدند و هزار نفر از افسران و خلبانان 
ایرانی در دست این رژیم اسیر بودند که آخرین 
آنها شهید لشگری بود که پس از ۱۸ سال اسارت 
که ۱۲ سال آن در زندان انفرادی بود به کشورمان 
بازگشت.  حجت االسالم شهیدی تصریح کرد: 
آزادگان ما از ادیان مختلف مسیحی، زرتشتی، 
کلیمی و ش��یعه و س��نی بودند. خوشبختانه 
آزادگان ما پس از آزادی مس��یر پیشرفت را به 
خوبی در کشور دنبال کردند. همه دوران دفاع 
مقدس ما افتخارآمیز بود و یکی از بزرگ ترین این 

افتخارات مقاومت آزادگان سرافرازمان است. 

توقیف کش��تی نفت��ی ایران 
توسط انگلیس امری بی سابقه 
ب��ود که موج��ب تعجب همه 
کارشناس��ان حقوق و روابط 
بین الملل ش��د. اصوالً سابقه 
ن��دارد اتحادی��ه اروپ��ا در 
راس��تای تحریم ه��ای خود 
اقدام فیزیکی- عملی بنماید. 
بنابرای��ن کار انگلس��تان یک 
س��ناریوی امریکای��ی بود اما 
انگلیس کم کم احساس کرد این اقدام فاقد آورده برای این 
کشور است. از اول روایت توقف کشتی ایران به دو مسیر 
ختم می شد؛ اول رفتن کشتی به س��وریه و چون سوریه 
تحریم است موجب توقف کشتی شده است، اما اظهارنظر 
دومی نیز از سوی مقامات اس��پانیا – جبل الطارق عنوان 
شد که این اقدام به درخواست امریکا صورت گرفته است. 
شرایط داخلی انگلیس خصوصاً جابه جایی نخست وزیر و 
وزیر خارجه نشان می داد که انگلیس در شرایطی نیست 
که بخواهد دردس��ر جدید برای خود ایجاد کند. بنابراین 
اجرای فرمان امریکا محتمل تر بود. توقف کشتی انگلیس 
از س��وی ایران و احس��اس ناامنی کش��تی های غربی در 
خلیج فارس باعث گردید هزینه خروج نفت از خلیج فارس 
بیش از آن چیزی شود که بابت خرید پرداخت می کنند. 
بنابراین انگلیس تالش کرد با رها کردن خود از ماجرا هم 
کشتی خود را باز پس گیرد و هم سفر کشتی های خود را 
در منطقه کم هزینه تر کند، لذا حکم به رفع توقیف کشتی 
ایرانی داد. اما ورود بی تاب و عریان امریکا به صحنه نشان 
داد که پایان نیابت انگلی��س و ورود خود امریکا به صحنه 
یک سناریوی از قبل طراحی شده است که نمی توانند از 
آن بگذرند. خیلی راحت از یک دادگاه در فالن شهر امریکا                                                                                                                                           
 حکم می گیرن��د و ظاهر حقوقی هم ب��ه ماجرا می دهند. 
روش��نفکران ما - امثال زیباکالم- ک��ه دادگاه های ایران 
را سیاسی و دادگاه های غرب را مس��تقل می دانند خوب 
است در اینجا به سخن بیایند و از منافع ملی دفاع نمایند. 
تردیدی نیس��ت که اگر یک دادگاه در ایران حکم توقیف 
کش��تی انگلیس��ی را صادر می کرد، امث��ال زیباکالم در 
سیاسی بودن و غیرمس��تقل بودن آن دادگاه قلمفرسایی 
می کردند. حال خوب اس��ت سیاس��ی و آلت دست بودن 
دادگاه های انگلیس و امریکا را ببینند. به هر حال اکنون 
امریکا عریان و بی تاب وارد صحنه شده است و ابایی ندارد 
که مورد مذمت و س��رزنش جهان قرار گی��رد و چهره ای 
بی منطق و گانگس��تری از امری��کا را به نمای��ش گذارد. 
ظاهراً عدم پیروزی ای��ران در مواجهه ب��ا انگلیس آنقدر 
 برای امریکا مهم اس��ت که حاضر اس��ت حیثیت نداشته 
خود را خرج کند. حال س��ؤال این اس��ت ک��ه اگر امریکا 
حکم توقیف کشتی نفتکش ایران را عملی کند جمهوری 
اس��المی ایران با دوگانه انگلی��س و امریکا چ��ه خواهد 
کرد؟ آیا مس��ئله را با انگلیس حل و فصل می کند و سراغ 
امریکا م��ی رود؟ آیا کش��تی انگلیس��ی را آزاد می کند و 
به دنب��ال عمل متقاب��ل با امری��کا می گ��ردد؟ اینکه دو 
 روز پیش ترام��پ اعالم کرد م��ا قایق��ی در خلیج فارس 
نداریم که ایرانی ها آن را بگیرند پشت پرده ورود مستقیم 
به توقیف کشتی ایرانی بود. قطعاً جمهوری اسالمی ایران 
که راهبرد مقاومت را برگزیده است و ملت مظلوم و فهیم 
ایران نی��ز او را همراه��ی می کنند از این اق��دام نخواهد 
گذش��ت. اما راه چاره رها ک��ردن اولی و درگیر ش��دن با 
دومی نیست. انگلیس منشأ این مش��کل بوده و سربازی 
 امریکا را انجام داده است و نباید بدون هزینه از این معرکه 
خارج ش��ود. لذا اگر امریکا جایگزین انگلیس ش��د چاره 
کار این است که ضمن اس��تمرار توقیف کشتی انگلیسی 
به دنبال توقیف کش��تی امریکایی باشیم و این هر دو را با 
هم ببینیم. ممکن است مصلحت اندیشان و توسعه گرایان 
غرب محور بگویند نباید اروپا را با خود درگیر کنیم که در 
پاس��خ باید گفت عایدات ما از »برجام اروپایی« چیست 
که در این صورت از دس��ت خواهیم داد؟  ب��ه تعبیر امام 
راحل: »ما کینه دنیای غرب را در همین جاها جست وجو 
می کنی��م« و چاره ای ج��ز مقاوم��ت در مقاب��ل روحیه 
استکباری و جهان خواری نیست. در صورت قطعی شدن 
تصمیم امریکا باید ش��ورای عالی امنی��ت ملی جمهوری 
اس��المی فرمان توقیف کش��تی های امریکایی یا نوکران 
عریان آن را در سراسر جهان صادر کند و پس از رهگیری 
و توقیف در کنار کشتی انگلیس��ی قرار دهد و رسانه های 
سراسر جهان را برای بازدید دعوت نماید. ما چیزی برای از 
دست دادن نداریم. آنچه از دست دادن آن خط قرمز است 
عزت و بزرگی ملت ایران اس��ت که به پای آن خون های 
مردان و زنان بزرگی ریخته شده و هرگونه تسامح در این 

صحنه خیانت است.

سر مقاله

عبداهلل گنجی

مدیرمسئول

 راه مواجهه با دزد جدید 
»گریس«  چیست؟

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه  27 مرداد 1398   -    1۶ ذی الحجه1440
سال بیست و یکم- شماره 5727 - 1۶ صفحه

قیمت: 1000  تومان

   بین الملل

فرض اس��ت دیگر! فرض می کنیم در هفته 
چهارم لیگ برتر که از چند روز دیگر ش��روع 
می شود، قرمز  ها موفق به تکرار نتیجه تاریخی 
»شش تایی « شده اند! فکر می کنید بازتاب این 

برد پر گل چه باشد؟! بخوانید؛
  محسن رضایی: گل سومی که استقالل 

خورد، تک فریب بود!
 حسن عباس�ی: هافبک چپ استقالل، 
جلوی چشم وزیر اطالعات برای پرسپولیس 

جاسوسی می کرد!
   ص�ادق زیب�اکالم: از فوتب��ال چیزی 
نمی فهمم اما پرس��پولیس را رضاخان بعد از 

برگشت از ترکیه، تأسیس   کرد!
  محمدرضا کائینی: مص��دق با انحالل 
مجلس هفدهم، زمینه های شکست استقالل 

را فراهم آورد!
  محمدجواد ظریف: حتی اگر پرسپولیس 
چهار گل دیگر می زد، باز ه��م برجام را امضا 

می کردم!
  عباس عراقچی: قرارداد اس��تراماچونی 
را دقیق نخوانده ام اما هم��ه بندهایش قابل 

دفاع است!
 خس�رو معتضد: به ص��دف طاهریان 
توصی��ه می کن��م از تج��ارب همس��ر 

استراماچونی عبرت بگیرد!

  محمود دعایی: مربی پرسپولیس از اولیای 
الهی است!

  تاج زاده: گل س��وم پرس��پولیس که از 
محوطه هجده قدم زده ش��د، تقصیر مواضع 

زاکانی در ۱۸ تیر ۷۸ بود!
  حداد عادل: شکست استقالل، بهترین 

فرصت برای اصولگرایان است!
  س�عید حجاریان: اصالح طلبان باید از 
زبان یورگن کلوپ و سیروس دین محمدی 

حرف های خود را به مردم بزنند!
  محمدباقر قالیباف: راه نجات تاج سابق، 

نواستقالل گرایی است!
  حسن روحانی: این ش��ش تای 9۸ آن 

شش تای 9۸ که فکر می کردیم، نشد!
  علی مطهری: فش��ار نهادهای خاص به 

داور، مانع پذیرش گل سالم استقالل شد!
  فائزه هاش�می: » بابا « به پرسپولیس و 

استقالل به یک چشم نگاه می کرد!
  حاج منص�ور ارضی: اگر عمرس��عد به 
گندم ری رسید، استقالل هم به جام قهرمانی 

خواهد رسید!
  مهدی کوچک زاده: الریجانی و شمخانی 

عامل باخت سنگین استقالل هستند!
  محمدعلی نجفی: حاضرم استراماچونی 

را به قتل برسانم اما غیرعمد!

بازتاب دومین » شش تایی ها«

حسین قدیانی

صفحات 7 و 1۶

خنجر يمنی در قلب نفتی رياض
تأسیسات آرامکو  در 1200 کیلومتری عمق عربستان  هدف  پهپادهای انصاراهلل  قرار گرفت

دستیار سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصاراهلل: حمله به پاالیشگاه الشیبه یک 
دستاورد اطالعاتی، نظامی و استراتژیک برای نیروهای یمنی است. پیام حمله به این پاالیشگاه، 
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مذاکره 4 سفیر اروپایی با یمنی ها در وزارت خارجه ایران
نشست سه جانبه ایران، انصاراهلل یمن و سفرای چهار 
کشور اروپایی در تهران برگزار شد و در پایان حاضران 
بر توقف هرچه س��ریع تر جنگ و دستیابی به راهکار 
سیاس��ی تأکید کرده و خواستار تس��ریع در ارسال 
کمک های انسانی به مردم یمن شدند. این ششمین 
نشست بین تهران با طرف های اروپایی درباره یمن در 

یک سال گذشته است. 
کشورهای غربی در پی شکست های اخیر عربستان و 
متحدانش در یمن برای پیدا کردن راه حلی برای پایان 
دادن به این بحران، دس��ت به دامان ایران شده اند. در 
چارچوب رایزنی های ایران برای حل و فصل سیاسی 
بحران یمن، روز     شنبه نشس��ت مشترك سه جانبه  ای 
با حضور هیئتی از ایران به ریاست علی اصغر خاجی، 
دستیار ارش��د وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی، 

هیئتی از انصاراهلل یمن به ریاس��ت محمد عبدالسالم 
سخنگوی انصاراهلل یمن و سفرا و رؤسای نمایندگی های 
 E4 چهار کش��ور ذی ربط اتحادی��ه اروپا موس��وم به
)انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا( در محل وزارت امور 
خارجه کشورمان برگزار ش��د. به گزارش خبرگزاری 
فارس، در این نشس��ت هیئت های حاضر در جلس��ه 
دیدگاه  دولت های متبوع خود را در خصوص تحوالت 
یمن از جمله در موضوعات سیاسی، میدانی و وضعیت 
انسانی یمن به شکل مشروح بیان و از استمرار وضعیت 
بحرانی یمن که به کش��ته و مجروح شدن دهها هزار 
یمنی و ویرانی زیرساخت های این کشور منتهی شده 
است عمیقاً ابراز تأس��ف کردند. در پایان این نشست، 
هیئت های ش��رکت کننده، با تأکید بر لزوم توقف هر 
چه سریع تر جنگ، بر راهکار سیاسی به عنوان راهکار 

نهایی بحران یمن تأکید و با اب��راز نگرانی از وضعیت 
انسانی در یمن خواستار تسریع در ارسال کمک های 
انسانی شدند. همچنین، هیئت های شرکت کننده بر 
لزوم اجرای کامل توافقات اس��تکهلم و انجام تعهدات 
کامل طرفین تأکید کردند و آن را مقدمه ای بر حل و 
فصل نهایی سیاسی بحران یمن خواندند. راب مک ایر، 
سفیر انگلیس در تهران، اولین بار برگزاری این نشست 
س��ه جانبه در تهران را در توئیتی منتشر کرد و سپس 
وزارت خارجه کشورمان، این خبر را تأیید کرد. نشست 
دیروز چن��د روز پس از دیدار هیئت انص��اراهلل با مقام 
معظم رهبری انجام شده است. نشست سه جانبه تهران، 
ششمین دور از گفت وگوهای طرف های اروپایی با ایران 
درباره بررسی تحوالت یمن بود. نشست اروپایی    ها با 
ایران درباره یمن، درحالی انجام می شود که عربستان 

سعودی و متحدانش در برابر جنبش انصاراهلل و ارتش 
یمن شکست های سنگینی خورده اند و در باتالق یمن 
گیر افتاده ان��د. انصاراهلل در ماه ه��ای اخیر، با حمالت 
موش��کی و پهپادی فرودگاه    ه��ا و پایگاه های نظامی 
عربس��تان و امارات را مورد هدف قرار داده است و این 
حمالت نگرانی سعودی    ها را در پی داشته است. اخیراً 
برخی مقامات اماراتی با س��فر به ایران، درباره بحران 
یمن رایزنی و مقامات سعودی هم آمادگی خود را برای 
گفت وگو با مقامات تهران درباره یمن اعالم کرده اند. 
عربس��تان س��عودی و متحدان غربی اش به این باور 
رسیده اند که با توجه به افزایش توان موشکی انصاراهلل، 
نمی توانند در میدان یمن موفقیتی کس��ب کنند و به 
همین خاطر برای برون رفت از بحران خودساخته دست 

به دامان ایران شده اند. 

یگان پهپادی ارتش یمن و انصاراهلل دیروز با ۱۰پهپاد تهاجمی مراکز حساس نفتی و پاالیشگاه های 
سعودی را در ۱۲۰۰ کیلومتری عمق خاك عربس��تان هدف قرار داد. این حمالت در جنوب 

شبه جزیره و در ۱۰ کیلومتری مرز امارات انجام شد و مقام های سعودی هم وقوع آن را تأیید کرده اند


